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Forord 
 

Oppgaven ble initiert på bakgrunn av en henvendelse fra Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest 

(N/L). Landslaget påpekte at mange hester fikk anmerkninger på utstilling for patellahaking. Hingster 

som var på utvidet bruksprøve ble sendt hjem under prøveperioden. Dette førte til at Landslaget for 

N/L ville ha frekvensen av patellahaking undersøkt, og henvendte seg til Norges veterinærhøyskole, 

Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for hestesykdommer  . 

Oppgaven er skrevet som en veterinærfaglig artikkel, men da den er av interesse også for andre har 

vi valgt å legge ved en ordliste bakerst i oppgaven. 

Sammendrag 
 

Tittel:  Prevalens av patellahaking hos Nordlandshest/Lyngshest 

Forfattere:  Linn Wåler Rønning og Solveig Bugge Sveri 

Veileder:  Nils Ivar Dolvik, Institutt for sports- og familiedyrmedisin 

 

I denne oppgaven undersøkte vi prevalensen av forsinket frigjøring av patella (haking) hos Norges 

minste nasjonale hesterase: Nordlandshest/Lyngshest. Haking regnes som en mild form av fullstendig 

patellalåsning.  

Vi har i løpet av høsten 2011 undersøkt 64 % av populasjonen født i 2009, 75 individer, registrert hos 

Norsk Hestesenter. Vi finner i vår undersøkelse en prevalens av haking på 72 % da 54 av 75 hester 

haket en eller flere ganger. Vi mener at dette ikke tegner et riktig bilde av prevalensen i 

populasjonen. Derfor har vi innført en definert variabel, kalt catching score. Catching score er 

definert på grunnlag av antall hakinger og grad av haking ved undersøkelsen, og anamnestiske 

opplysninger. Ut fra disse beregningene finner vi at andelen hester som på undersøkelsestidspunktet 

har et problem med haking, er på 29,4 %.  
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Videre ser vi i oppgaven også på variablene hasevinkel, kryssvinkel, hold og muskelfylde. Dette er i 

litteraturen faktorer som er knyttet til lidelsen fullstendig patellalåsning. Vi har vurdert disse 

variablene opp mot catching score. Vi finner at det mellom hasevinkel og catching score er en 

korrelasjon på 0,023. Mellom kryssvinkel og catching score er det en korrelasjonskoeffisient på 0,034. 

Mellom hold og catching score er koeffisienten på 0,21, og mellom muskelfylde og catching score er 

korrelasjonskoeffisienten på 0,06. Det er med andre ord ingen signifikant korrelasjon mellom de 

ovenfor nevnte variablene og catching score. 
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Innledning 

Nordlandshesten/Lyngshesten (N/L) er den minste av Norges tre nasjonale hesteraser og er av meget 

gammel opprinnelse. Den første dokumenterte utstillingen av N/L var i 1898 på Lyngseidet i Troms, 

men først på 1930 tallet ble det satt i gang organisert avl på rasen. På grunn av mekaniseringen i 

landbruket, gikk rasen etter hvert sterkt tilbake, og på 60 tallet var rasen utrydningstruet. N/L har 

alltid hatt et allsidig bruksområde. Tidligere ble den brukt til all slags gårdsarbeid, samt som skyss- og 

ridehest. Den regnes i dag som en allsidig familiehest, da den også er sterk nok til å bære en voksen 

rytter. Den er godt egnet til bruk i alle vanlige disipliner innenfor ridning og kjøring, og egner seg også 

godt til turridning. (1)  

N/L er oppført på Food and Agriculture Organisations (FAO) liste over utrydningstruede raser med 

status «utrydningstruet – vedlikeholdt». Den er med andre ord ikke lenger ansett som utdøende, 

men på grunn av begrenset genmateriale og et ønske om å beholde rasens særpreg uten innblanding 

av andre raser, er det svært viktig med et målbevisst avlsarbeid. (1) 

Grunnlaget for avlsarbeidet på rasen er avlsplanene utarbeidet av landslaget for N/L, og som er 

godkjent av Norsk Hestesenter. Man har ment at lidelsen patellalåsning forekommer oftere hos N/L 

enn hos andre hesteraser, da dette har vært et påpekt problem på utstillinger og på utvidet 

bruksprøve for hingster i flere år. På grunn av dette har lidelsen kommet inn som et eget punkt i 

avlsplanen. Under lidelser som diskvalifiserer for premiering/kåring, i punkt d står det derfor:  

«Patellalåsing eller patella ut av stilling er diskvalifiserende, uansett alder. Lettere haking, 

også kalt catching, kan føre til diskvalifisering. Hingstens alder ved undersøkelse og en 

eventuell påvisning av slike problemer vil være spesielt avgjørende for om kåring/premiering 

tildeles. 3-års hingst som ikke oppnår kåring og som får anmerkning om catching, vil kunne 

ha utstillingsrett ved en senere anledning» (1). 

 

Lidelsen patellalåsning er en velkjent lidelse hos hesten, og har vært kjent siden antikken {6 Tnibar, A. 

2003}. Låsning av patella oppstår når patella ikke frigjøres fra den mediale trochlea på femur ved 

begynnelsen av fleksjon av kneet. Kneet låses da i ekstendert posisjon, og benet kan ikke flekteres. 
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Hesten blir stående med benet ekstendert i en kaudalt abdusert posisjon, og med tåen slepende i 

bakken.(2) Denne lidelsen kaller vi for fullstendig patellalåsning. En mildere variant av denne lidelsen, 

er i litteraturen omtalt som partiell låsning av patella eller forsinket frigjøring av patella. Når man 

bruker det engelske begrepet catching eller haking på norsk er det denne mildere formen man 

omtaler. Vi kommer til å benytte begrepet haking i denne oppgaven.  

For å få en bedre forståelse av betydningen av denne lidelsen for Norges minste nasjonale hesterase, 

har Norsk Hestesenter bedt Norges veterinærhøgskole om å gjennomføre en undersøkelse av 

prevalensen av haking i N/L populasjonen. 

 I denne sammenheng ble 75 av totalt 125 hester født i 2009, og registrert hos Norsk Hestesenter, 

trukket ut for å bli undersøkt for symptomer på lidelsen. På undersøkelsestidspunktet var 6 hester 

avlivet eller slaktet, og 2 hester dobbeltregistrert. Populasjonen av registrerte hester født i 2009 

besto derfor av 117 individer, hvorav 75 individer (64 %) ble undersøkt. Det skal nevnes at ikke alle 

N/L er registrert hos NHS av ulike grunner. På bakgrunn av samtaler med oppdrettere har vi estimert 

antallet uregistrerte 2009-individer til mellom 20 og 30. 

I tillegg til å se på prevalensen av haking i populasjonen, har vi sett på noen faktorer som i følge 

litteraturen er predisponerende for lidelsen patellalåsning. Vi har sett på følgende faktorer, 

hasevinkel, kryssvinkel, hold og muskelfylde for å se om disse kan korreleres mot haking av patella.  
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Lidelsen haking 
 

Låsning av patella kan være fullstendig eller partiell. Fullstendig patellalåsning er synlig når hesten 

beveger seg fremover etter å ha stått stille. Både kneet og hasen er da fiksert i ekstendert posisjon, 

mens de digitale leddene holdes i fleksjon, slik at dorsdalsiden av hoven hviler på bakken og slepes 

langs bakken dersom hesten presses til å bevege seg fremover (Figur 1).  

Fleksjon av benet er ikke mulig før patella kommer tilbake til den 

intertrochleære furen på lårbeinet. Når dette skjer, følges det 

ofte av en hyperfleksjon av hele benet, en bevegelse som kan 

minne om hanetritt. Hanetritt er en viktig differensialdiagnose til 

patellahaking.(2)  

Fullstendig patellalåsning kan igjen deles inn i to former; 

intermitterende og permanent. I den intermitterende formen 

frigjøres patella spontant, men låser seg igjen med ulike 

tidsintervall. I den permanente formen frigjøres ikke patella 

spontant og patella må frigjøres manuelt, eller i sjeldne tilfeller ved 

hjelp av medial patellar desmotomi (MPD)(3). 

I sin mildeste form, partiell låsning av patella eller forsinket frigjøring av patella, manifesterer lidelsen 

seg mer som en unormal, hakkete, bevegelse av patella under fleksjon av kneet (4). En annen måte å 

beskrive haking på, er at hesten blir nølende i steget, og korter inn skrittlengden bak (5). 

Patellahaking skjer i begynnelsen av overullingsfasen, men benet låses aldri egentlig i ekstensjon. 

Denne milde formen er ofte svært vanskelig å oppdage (3). Det er denne milde, forsinkede 

frigjøringen av patella vi kaller for haking eller catching i Norge. Vår erfaring etter undersøkelsen, er 

at haking kan variere i styrke. Alt fra små skjelvinger eller ”lugginger” i patella som hesten ikke 

reagerer på, til kraftige hakinger hvor en hører tydelige smell i det øyeblikk patella slipper den 

Figur 1: Hest i fullstendig patellalåsning  
(13). 
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mediale trochlea på femur, og der hesten reagerer tydelig med å knekke sammen i det berørte 

bakbenet. Eier oppfatter ofte det sistnevnte som at hesten er ”snublete”.  

Som nevnt over kan haking være vanskelig å oppdage. Det finnes flere ”øvelser” hesten kan settes til 

å gjøre for å provosere frem haking: Ved å observere hesten når den går fra galopp til trav, eller trav 

til skritt, eller når hesten beveger seg nedover en bakke (6). Det kan også provoseres frem ved å la 

hesten jobbe i dypt og tungt underlag, eller ved å observere hesten når den er sliten (4). Videre kan 

man provosere det frem ved å la hesten snu seg i små sirkler mot det affiserte benet (7). Å flytte 

hesten over fra side til side, mens man nøye observerer kneet, kan også gjøre det mulig å se at 

hesten haker. (2) Vi har i denne undersøkelsen valgt å observere hesten mens den beveger seg ned 

en bakke, i langsomt tempo, steg for steg, i så rett linje som mulig. Denne metoden har i de fleste 

tilfeller gjort det relativt enkelt å observere eventuelle hakinger. 

Tilbakevendende episoder med haking kan føre til ømhet i kneet og gjøre hesten uvillig i arbeid, men 

uttalt halthet på grunn av denne formen for patellalåsning er uvanlig (6). Noen hester lærer seg også 

å forvente en haking av patella, og endrer på grunn av dette ganglaget sitt. De korter inn steglengden 

slik at benet aldri havner i fullstendig ekstensjon. Hesten kan som en følge, også bevege foten i en lav 

bue, noe som igjen kan resultere i at tåen slepes i bakken(4,7). Endringene i steglengde og 

arbeidsvillighet blir særlig tydelige dersom hesten jobbes i nedoverbakke, da hellende underlag 

naturlig gir en overekstensjon i kneleddet. 

Biomekanikk, anatomi og patellarmekanisme 

Kneleddet er et inkongruent, sammensatt ledd. Det består av to ledd; det femorotibiale mellom 

condylene på femur og tibia og det femoropatellare, mellom femur og patella.  

Det femorotibiale leddet er et kondylært ledd hvis hovedbevegelse er fleksjon og ekstensjon. Likevel 

har man på grunn av meniskene også en viss rotasjonsmulighet. Det femoropatellare leddet er et 

sledeledd, hvor patella sklir som en slede i den intertrochleære fure på femur. Hos hesten festes 

patella til tuberositas tibiae med tre ligamenter; det laterale, det mediale og det intermediære 



Patellahaking hos Nordlandshest/ Lyngshest 

  Side 
10 

 
  

patellarligamentet. Det laterale patellarligamentet går fra den laterale delen av den kraniale flaten av 

patella til den laterale delen av tuberositas tibiae, og forsterkes av den sterke senen tilhørende m. 

biceps femoris. Det mediale patellarligamentet starter proksimalt for den parapatellare fibrøse brusk, 

og fester på medialsiden av tuberositas tibiae. Det intermediære, også kalt midtre eller rette 

patellarligament, dannes av det distale senefestet til m. quadriceps femoris (Figur 2) (8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos den stående hesten er støtteapparatet i framparten stort sett passivt, i bakparten derimot 

kreves det større stabilitet. En av de viktigste komponentene av dette mekaniske støtteapparatet er 

quadricepsgruppen, som stabiliserer kneleddet gjennom patellarmekanismen. Med 

patellarmekanismen mener en hestens evne til å rotere patella medialt, og låse denne på den 

mediale kammen på trochlea femoris (Figur 2) under eksensjon av kneleddet. Patella henges på 

Figur 2: Kneleddets ligamenter: Det laterale, intermediære (rette) og mediale 
patellarligamet. Figuren viser også trochlea femoris, og den mediale 
parapatellare fibrøse brusk (8). 
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denne måten opp ved hjelp av «løkken» som dannes av det mediale og rette patellarligament, samt 

patella i seg selv og dennes parapatellare fibrøse brusk (Figur 3)(9).  

 

 

 

Når hesten ønsker å stå og hvile, fikseres patella i denne posisjonen ved at m. qudriceps femoris 

trekker seg sammen og hekter patella over trochlea femoris medialis. På denne måten kan hesten stå 

med minimal bruk av muskelstyrke og la det ene benet bære den største delen av kroppsvekten, 

mens det andre hviler (8).  

Når kneleddet låses i ekstensjon, låses også haseleddet i ekstensjon. Dette skyldes det mekaniske 

støtteapparatet i bakbeina.  Det mekaniske støtteapparatet består av m. peroneus tertius og m. 

flexor digitorum superficialis (den overfladiske bøyesene), som stort sett er en sene hele veien opp til 

kneet. Disse to, sammen med knoklene de festes i, danner et rektangel.  På grunn av denne 

konstruksjonen, dannes det en funksjonell sammenkobling mellom kneleddet og haseleddet (Figur 

Figur 3: Den funksjonelle «løkken», dannet av det rette 
patellarligament, patella, og det mediale patellarligament og dennes 

fibrøse brusk, her markert med rødt (8).  
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4). På denne måten fører patellarmekanismen ikke bare til en passiv fiksering av kneleddet, men også 

til en passiv fiksering av haseleddet (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når det mekaniske støtteapparatet er koplet inn, sier man at hesten kan stå og sove. Til tross for at 

hesten på denne måten kan stå med minimal bruk av muskelstyrke, er det nok likevel noe bruk av 

muskulatur, da hesten raskt blir sliten og flytter vekten over på motsatt ben (10). I følge en artikkel 

av S. O. Schuurman et al, «The equine hindlimb is actively stabilized during standing», er det ikke 

mulig for hesten å stabilisere patella i denne posisjonen helt uten muskulær aktivitet. De viser i sine 

studier at m. vastus medialis, som har feste på den parapatellare fibrøse brusk, er aktiv når hesten 

Figur 4: Den funksjonelle sammenkobling mellom kne og haseledd (20).  
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står. Gjennom tonisk aktivitet holder m. vastus medialis patella fiksert på trochlea femoris medialis. 

De har derfor en hypotese om at hyperaktivitet i, eller skade på denne muskulaturen, også kan være 

en årsak til lidelsen patellalåsning (11) For at kneet igjen skal kunne flekteres må m. qudriceps 

femoris først kontrahere for å løfte patella lateralt og proksimalt slik at den kommer fri fra den 

mediale trochlea på femur, for deretter å slappe av slik at patella igjen kan skli ned trochlea femoris 

{6 Tnibar, A. 2003}. M. biceps femoris kommer også inn i bildet ved at denne muskelgruppen trekker 

patella lateralt, etter at m. quadriceps femoris har kontrahert og løftet patella fri fra trochlea (12). 

Fullstendig patellalåsning skjer når det mediale patellarligamentet og dennes parapatellare fibrøse 

brusk ikke løftes fri fra trochlea femoris ved begynnelsen av fleksjon av leddet. Dersom dette skjer, 

kan ikke kneet og derved heller ikke hasen flekteres. Som en konsekvens blir hesten stående med 

benet ekstendert og i en kaudalt abdusert posisjon (4).  

Etiologi 

Etiologien og patogenesen bak fullstendig patellalåsning er ikke fullstendig klarlagt. Etiopatogenesen 

tilsier likevel at lidelsen kan oppstå som et resultat av enhver faktor som forstyrrer den patellare 

frigjøringsmekanismen. Som mulige årsaker til dette kan nevnes (3):  

 Dårlig koordinasjon mellom ekstensorer og fleksorer i bakbenet.  

 At quadricepsgruppen ikke klarer å løfte fri patella fra den mediale trochlea på femur. 

 Hyperaktivitet i m. vastus medialis gruppen.  

 Unormal tensjon i patellarligamentene  

 Unormal konformasjon i den parapatellare fibrøse brusk, eller den proksimale mediale 

trochlea på femur. 

I litteraturen ser man videre ulike teorier med hensyn på predisponerende faktorer (3):  

 Rette vinkler i bakbena.  

 Arvelige faktorer. 



Patellahaking hos Nordlandshest/ Lyngshest 

  Side 
14 

 
  

 Dårlig hovkonformasjon.  

 Dårlig eller liten muskelstyrke. 

  Myopatier. 

  Generell svakhet.  

 Traume i eller mot kneleddet og området rundt.  

Rette vinkler i bakbena 

Teorien om at rette vinkler i bakparten disponerer for patellalåsning, finner vi gjengitt i en rekke 

større lærebøker. Forfattere som gjengir dette er blant annet Stashak, Ross og Dyson og Miller 

(2,7,13). Som kilde til denne teorien viser alle tre bøkene til litteratur skrevet av J. R. Rooney. Rooney 

postulerer i boken «Biomechanics of Lameness in Horses» at den normale vinkelen i kneleddet hos 

en stående hest ligger på 135° når patella ikke er låst. Han sier videre at dersom vinkelen nærmer seg 

143-145°, så må patella, på grunn av mekanikken i leddet, låses over den mediale trochlea på femur. 

Disse slutningene trekker han ut fra manipulasjoner med osteoligamentøse preparater (12). 

Han beskriver i den samme boken at det ved å manipulere et osteoligamentøst preparat, blir tydelig 

at femur roterer på tibia. Når leddet beveges inn i ekstensjon, skjer det en medial til lateral rotasjon, 

og når ekstensjonen beveger seg forbi 143-145°, er det en siste lateral-til-medial vridning som roterer 

patella medialt og huker det mediale patellarligamentet over den mediale kammen på den femorale 

trochlea (12). 

Ut fra dette trekker han slutningen at fullstendig patellalåsning forekommer oftere hos hester og 

ponnier med rette vinkler i bakbena. Hos disse hestene er den normale vinkelen i kneleddet 

nærmere 140°, istedenfor 135°. Han mener derfor at en overekstensjon og en lateral til medial 

rotasjon av patella lettere kan oppstå hos hester med rette vinkler i bakbeina, noe som igjen kan føre 

til fullstendig patellalåsning.  Han viser til den samme teorien i boken «Equine Pathology». Her legger 

han til at hester med svak muskulatur, enten som en følge av myopatier eller lite trening og mosjon, 

lettere kan få en overekstensjon av kneleddet som en følge av dette. De er derfor predisponert for 
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fullstendig patellalåsning. Her viser han også til en artikkel skrevet av Cadec i 1909. I denne artikkelen 

er det nevnt at lidelsen forekommer oftere hos rasen Breton, en rase kjent for svært rette 

bygningstrekk i bakbena (12,14).  

Stashak støtter denne teorien ved å påpeke at en kan fremprovosere haking av patella med å leie 

hesten nedover en bakke. Dette kan skyldes at en på denne måten skaper en situasjon hvor 

kneleddet overekstenderes (2).  

Arvbarhet 

Da utseende og kroppstype viser sterk grad av arvbarhet, er det sannsynlig at patellalåsning, dersom 

det skyldes bygningstrekk, også har arvelige komponenter (2). I en studie utført av Dumoulin hadde 

16.7 % av hestene (13 av 76) søsken eller mor med lignende symptomer (3).  

Dårlig hovkonformasjon 

Med dårlig hovkonformasjon menes lang tå, lave drakter og en høyere medial hovvegg. Disse 

trekkene fører til en mer lateral overrulling slik at det lettere oppstår haking eller fullstendig 

patellalåsning (3).  

Muskulære faktorer 

I denne gruppen finner en myopatier, muskelsvakheter og dårlig muskelfylde hos hester som ikke har 

vært i trening. Som beskrevet tidligere er det flere større muskelgrupper som er involvert i 

patellarmekanismen. Blant annet m. quadriceps femoris, og m. biceps femoris. Dersom denne 

muskulaturen er svekket eller skadet, kan det føre til at patellarmekanismen ikke fungerer som den 

skal.  

Lidelsen ses ofte hos hester som tas brått ut av trening for så å settes inn på boks. Det påfølgende 

tapet av muskulatur i og rundt kneet, gjør at patella får økt «range of motion», noe som igjen kan 

predisponere for fullstendig patellalåsning (7).  



Patellahaking hos Nordlandshest/ Lyngshest 

  Side 
16 

 
  

Klinisk bilde 
De kliniske symptomene er svært variable både med hensyn til hvor hyppig symptomene opptrer, og 

med hensyn til alvorlighetsgrad.  Fullstendig patellalåsning er lett for eier å oppdage, og fører ofte til 

at veterinær kontaktes. Hestens kne og hase er da låst i ekstensjon, mens tåen sleper i bakken (3). 

Tilstanden kan oppstå daglig, ukentlig eller sporadisk, og varigheten er alt fra minutter til en 

permanent tilstand. Temperament synes å være en viktig faktor i reaksjonen på fullstendig 

patellalåsning. De fleste tolerer det stoisk, mens andre igjen reagerer med panikk (4).  Ved palpasjon 

finner en kontrahert quadricepsmuskulatur og stramme patellarligamenter. Halthet er ikke vanlig, 

men en kan finne synovitt i femoropatellar leddet etter repeterte episoder (2). Hestene kan 

presenteres med en forhistorie om intermitterende dårlig prestasjon, og med stivhet i bakbena, samt 

en forkortet steglengde på det affiserte benet (15). 

Fullstendig patellalåsning ses ofte hos hester som brått settes inn på boks for hvile etter trening, eller 

etter bokshvile som en følge av annen sykdom (4). Dumoulin fant i sin studie at den gjennomsnittlige 

alder for 1. gangs opptreden av sykdommen var 1.5 år, med variasjon fra 3 måneder til 4 år. Videre 

fant han at fullstendig patellalåsning som oftest oppsto i det man skulle ta hesten ut av boksen etter 

en periode med bokshvile(3). 

Haking er derimot vanskeligere å oppdage. Det fører sjelden til uttalt halthet, men det kan gjøre 

hesten uvillig i arbeid og føre til en dårligere steglengde, beskrevet som at «Hesten blir kort i steget 

bak» (7).  
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Behandling  

Konservativ behandling 

Særlig i intermitterende tilfeller av fullstendig patellalåsning er det viktig å utvikle muskulaturen i 

låret, og da spesielt quadricepsgruppen, slik at denne blir sterk nok til å trekke patella proksimalt og 

fri fra trochlea på femur. En forbedring av hestens treningsprogram er da viktig. Arbeidet bør 

inneholde lange arbeidsøkter i rette linjer, gjerne i oppoverbakke. Arbeid i nedoverbakke bør 

begrenses, og man bør unngå å jobbe hesten i dypt og tungt underlag. Det samme gjelder arbeid i 

små, trange sirkler (7). 

Korrigerende beskjæring og skoing bør utføres slik at man får en mer medial overrulling. Det kan 

hindre både en hyperekstensjon og en utad rotasjon av kneleddet. Den mediale hovveggen 

beskjæres, samtidig som en kiler opp hoven i bakkant på lateralsiden. Hoven og skoen rundes videre 

av i den mediale siden av tåen. Teorien er at dette gir noe mindre tensjon i det mediale 

patellarligamentet, og at dette igjen gjør det lettere for patella å komme fri fra den mediale trochlea 

på femur (3). I studien gjennomført av Dumoulin ga korrigerende skoing og beskjæring, sammen med 

annen konservativ behandling, fullstendig eller partiell bedring hos 72 % av de 64 dyrene hvor 

oppfølging var mulig.  

I kombinasjon med dette er det viktig å gå over fôrplaner og justere disse slik at individet får 

optimale forhold for utvikling av muskulatur og kondisjon. Fullstendig bokshvile er kontraindisert. 

Om nødvendig kan man heller gi smertestillende, for eksempel phenylbutazon, for å dempe smerter 

til tilstanden er bedret (4).  
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Medikamentell behandling 

Ved all medikamentell behandling er det essensielt at man samtidig følger den konservative 

behandlingsplanen skissert over, og unngår bokshvile (7). 

Injeksjon av vevsirritanter 

Injeksjoner med vevsirritanter langs det mediale og midtre patellarligament har tidligere vært 

benyttet i tilfeller med intermitterende fullstendig patellalåsning. Injeksjonene gjøres på stående, 

sedert hest langs den mediale og laterale grense for hvert ligament, rett proksimalt for deres feste på 

tuberositae tibiae. Totalt benyttes det 2ml på hvert sted. Vanlige vevsirritanter i bruk er 2 % jod, 

såkalt intern blistring. Den eksakte virkningsmekanismen bak er ikke kjent. Det er mulig at en ved å 

skape en lokal betennelse, kan oppnå strammere ligamenter, og dermed hindre fiksasjon av patella 

på femur (7). Et risikomoment ved denne type behandling er imidlertid feilaktig injeksjon i de 

synoviale skjedene rundt kneet. Dersom dette skulle skje, kan det få alvorlige følger (4). Denne 

behandlingsformen er derfor ikke lenger anbefalt (16).  

Systemisk behandling med østrogener 

I utlandet foretrekker mange å behandle lidelsen systemisk med østrogener. Heller ikke her er 

virkningsmekanismen fullstendig kjent, men man mener at østrogenene bidrar til at muskulatur og 

sener i bekkenområdet slapper av. Dette skal så føre til at vinkelen i bekkenet endres noe som igjen 

kan føre til en redusert vinkel i kneet, slik at patella kan frigjøres fra femur. Regimet for behandling 

med østrogener er: 20 mg østrogen administrert intramuskulært ukentlig i 3-4 uker, deretter trappes 

dosen ned med 5mg ukentlig til man når 10-15mg. Ved recidiv ved de lavere doseringene, må man 

igjen øke dosen. Lengden på behandling er vanligvis 6-8 uker, men kan økes.(7). 

Kirurgisk behandling 

Medial patellar ligament desmotomi 

Denne kirurgiske teknikken har som mål å forstyrre den patellare låsningsmekanismen. Inngrepet 

utføres som regel på stående, sedert hest, slik at det mediale patellarligamentet er lett gjenkjennelig 
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ved palpasjon. Det mediale patellarligamentet kuttes i sin helhet rett proksimalt for dets feste på 

tuberositae tibiae. Dette var tidligere den anbefalte metoden for behandling av patellalåsning, men 

da man har observert stor fare for komplikasjoner etter dette inngrepet, ses det nå på som en siste 

utvei i alvorlige tilfeller (2). Korttidskomplikasjoner etter inngrepet inkluderer hevelse, smerte og 

dårlig sårheling. Videre fører det til et ustabilt femoropatellart ledd, og det kan føre til frakturer både 

i den parapatellare brusken og det subchondrale benvevet ved apeks av patella. Noen hester får 

videre problemer med persisterende lavgradig halthet, og en ser svært ofte fylning i kneleddet i 

etterkant av inngrepet (4).  

Medial patellar ligament splitting 

Dette inngrepet utføres med hesten i generell anestesi, og plassert i 

ryggleie. Begge bakbena fikseres i fullstendig ekstendert posisjon, slik at 

det mediale patellarligamentet festes over den mediale trochlea på 

femur. I denne posisjonen er det vanskelig å palpere frem det mediale 

patellarligamentet, og man baserer seg derfor på guiding med ultralyd. 

Den proximale tredjedel av det mediale patellarligamentet splittes så 

perkutant (Figur 5). Ved å gjøre dette håper man å skape en lokal 

desmitt, med en påfølgende lokal fortykkelse av ligamentet. Etter 

inngrepet kan et symmetrisk og moderat ubehag i bakbena observeres 

når hesten leies i skritt, men dette bedres i løpet av et par dager (4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Skravert område 
indikerer hvor det mediale 
patellarligamentet splittes 
under prosedyren medial 
patellar ligament splitting (4). 
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Materiale og metoder  

Materiale 

Utvalg av hester til undersøkelsen 

Studiepopulasjonen i denne undersøkelsen er hester av rasen Nordlandshest/Lyngshest født i 2009, 

og registrert hos Norsk Hestesenter. Utvalget ble gjort med hensyn på kjønn og geografisk plassering 

(postnummer) av hester født i 2009, det vil si 2 år på undersøkelsestidspunktet. I følge Norsk 

Hestesenter var studiepopulasjonen på 125 individer. For å få statistisk signifikante resultater (95 % 

konfidensintervall med 7.5 % nøyaktighet ), for en estimert sann prevalens mellom 10 % og 20% , 

undersøkte vi  75 hester.  

Tanken bak å undersøke en såpass ung aldersgruppe, var at en på undersøkelsestidspunktet trolig 

ville fange opp alle hester med potensiale for haking.  

Utvalget ble gjort høsten 2010, da det var tenkt at undersøkelsen skulle vært gjort på dette 

tidspunktet. Dette medførte blant annet at en del hester av ulike grunner ikke lenger var tilgjengelig 

for undersøkelse høsten 2011. Disse hestene ble så langt det lot seg gjøre erstattet av hester fra 

samme postnummer og med samme kjønn. De hestene som etter utvelgelsesdato hadde byttet eier 

eller adresse inngikk i studien som individ fra det postnummeret de sto på da trekningen ble foretatt. 

Det første sifferet i postnummeret indikerer hvor i landet hestene befant seg (Tabell 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nummer Fylker 

0 Oslo (ingen hester) 

1 Akershus, Østfold 

2 Hedmark, Oppland 

3 Buskerud, Vestfold 

4 Telemark, Rogoaland, Vest-agder, Aust-agder 

5 Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane 

6 Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane 

7 Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland 

8 Nordland, Troms 

9 Finnmark, Nordland og Troms 

Tabell 1: Oversikt over postnummer og tilhørende fylker 
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Av de opprinnelige hestene var det 21 som måtte erstattes.  

Etter erstatningsopptaket ble fordelingen av hester på postnummer og kjønn nesten identisk med 

originaluttaket (Tabell 2 og 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tabell 3: Oversikt over endelig utvalg. Tabellen  
         viser endelig fordeling av hopper (1) og vallaker (2)      
         etter første siffer i postnummeret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL Totalpopulasjon Utvalg 

Postnumm
er 

Kjønn Totalt Kjønn Totalt 

1 2 1 2 

1 0 2 2 0 1 1 

2 5 6 11 3 4 7 

3 7 13 20 5 7 12 

4 13 14 27 7 9 16 

5 7 8 15 4 5 9 

6 6 8 14 4 4 8 

7 5 2 7 2 2 4 

8 6 4 10 3 3 6 

9 6 13 19 5 7 12 

Totalt 55 70 125 33 42 75 

ENDELIG Utvalg 

Postnum 
mer 

Kjønn Totalt 

1 2 

1 0 1 1 

2 3 4 7 

3 5 7 12 

4 10 6 16 

5 3 6 9 

6 4 4 8 

7 2 2 4 

8 3 3 6 

9 4 8 12 

Totalt 34 41 75 

Tabell 2: Oversikt over originalt utvalg. Tabellen viser 
fordelingen av hopper (1) og vallaker/hingster (2) etter første 
siffer i postnummer, i totalpopulasjonen og i det opprinnelige 
utvalget. 
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Årsaken til bortfallet fremgår av tabell 4, presentert under (Tabell 4). Disse hestene ble erstattet som 

skissert under metoder.  

Årsak til bortfall Antall hester 

Avlivet 6 

Eier/hest ikke mulig å oppspore 4 

Eliminert på grunn av lang reisevei (>6 t 
tur/retur for kun en hest) 

4 

Eier ønsker ikke besøk 4 

Dårlig datakvalitet (manglende identifisering av 
individet eller manglende data) 

3 

Sum 21 

 

Tabell 4: Viser årsaker til bortfall av hester fra undersøkelsen, og antall hester i hver gruppe. 

 

Eksport av Nordlandshest foregår kun i ubetydelig grad på grunn av sammenfallende 

bruksegenskaper med andre raser (17). På bakgrunn av dette kan man si at den Norske populasjonen 

utgjør den fullstendige genetiske populasjon av hesterasen.  

Utstyr 

Til filming og fotografering brukte vi et AIPTEK ADH H12 Extreme kamera, og et kamerastativ med 

vater.  

Til markering av anatomiske landemerker på hestene brukte vi små kvadratiske klistremerker, hvit og 

sort for at de skulle kunne være godt synlige på hester i alle farger. Disse merkene er originalt brukt 

for tetting av skuddhull i blink. 

For måling av mankehøyde brukte vi båndmål, og i tillegg lasermål der hvor det var tilgang på en 

plass med tak. Stangmål ble ikke benyttet som standard av logistiske årsaker (flyreiser).  

Hestene ble identifisert ved hjelp av en chip-avleser, og av de hestene som ikke var chip-merket (4 

individer) ble 3 identifisert ved hjelp av pass (avtegn og virvler), mens 1 hest ikke hadde papirer og 

dermed ikke kunne identifiseres. Sistnevnte utgikk av undersøkelsen.  
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Til måling av vinkler på fotografi benyttet vi oss av dataprogrammet MB ruler 5.0 (18). Dette 

programmet gir en flyttbar gradskive som kan benyttes i bildeprogrammer. 

På spesielt urolige hester ble det benyttet brems ved bildetaking. Det oppsto ikke situasjoner der det 

var nødvendig å berolige hestene medikamentelt. 

Til uvurderlig hjelp for å lokalisere hester og komme i kontakt med hesteeiere var hestelista fra 

Landslaget for N/L skrevet av Gudrun Bøhler (2011 utgaven). 

Metoder 

Besøksprotokoll 

Hver tur ble planlagt med en tenkt kjørerute basert på adresser i hestelista og kjøreavstander 

beregnet ved hjelp av GPS. Eierne ble deretter kontaktet og forespurt om de fortsatt hadde hesten 

og kunne tenke seg å være med i undersøkelsen. Av hestene i utvalget hadde 19 fått ny adresse, 

enten etter salg eller som et resultat av at eier hadde flyttet. Av disse lyktes det å oppspore ny 

adresse på samtlige. 2 av disse utgikk likevel fra undersøkelsen, en på grunn av lang kjørevei, og 1 da 

ny eier ikke ønsket besøk. 

Ved ankomst ble eier intervjuet (Vedlegg 1) og hestene identifisert ved hjelp av chipleser. Deretter 

ble det målt mankehøyde ved hjelp av bånd og eventuelt også laser. Det ble plassert klistrelapper på 

følgende anatomiske landemerker: tuber ischiadicum og tuber coxae. Observandene vurderte 

deretter muskelfylde, hold, hasevinkel og krysshelling. Først hver observand for seg, deretter 

sammen, slik at man diskuterte seg frem til en felles score (Vedlegg 2).  

 Hesten ble deretter stilt opp på et tilnærmet flatt underlag med så parallelle bakbein som mulig og 

fotografert med tanke på måling av vinkelen i haser. Halen ble bundet opp i en knute slik at den ikke 

skulle forstyrre linjene i bildene.  
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Vi fant så en egnet nedoverbakke hvor vi kunne mønstre hestene. Dette foregikk ved at eier, eller en 

representant for denne, leide hesten nedover bakken i en så rett linje som mulig, 3 ganger pr hånd. 

Mens dette foregikk ble hesten filmet av en observand, mens den andre telte og registrerte hakinger 

(Vedlegg 2). I de fleste tilfeller var det altså to personer som observerte og telte antall hakinger per 

hånd. Det var likevel noen tilfeller (6 ganger), der eier ikke var tilstede eller i stand til å mønstre sin 

hest korrekt, og hvor en av observandene måtte gjøre denne delen. Begge fikk likevel observert og 

diskutert observasjonene ved å se individet på film i etterkant av undersøkelsen. 

For to individer viste det seg ved ankomst at eier ikke var til stede og at hesten ikke var temt, til tross 

for at besøket var avtalt på forhånd. Det ble likevel gjort forsøk på å undersøke hestene. Dessverre 

var det ikke mulig å identifisere disse individene, da de ikke var chip-merket og pass ikke kunne 

oppspores uten eier tilstede. Videre ble kvaliteten på bildene, og filmen, heller ikke god nok til at 

hestene kunne inngå i undersøkelsen. Dette da disse individene var svært urolige og vanskelige å 

mønstre korrekt. Disse hestene ble på grunnlag av dette utelatt fra undersøkelsen og erstattet etter 

metoden allerede beskrevet. 

Det ble også tatt blodprøve av hestene, til bruk dersom det senere skulle være ønskelig å undersøke 

genetiske faktorer bak lidelsen.  

Dersom eier ønsket det fikk vedkommende en foreløpig informasjon om våre funn på deres hest 

etter at undersøkelsen var fullført. Eier fikk også utlevert et informasjonsskriv om lidelsen, og vår 

kontaktinformasjon (Vedlegg 3).  
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Prøvemåling 

Før undersøkelsen startet fotograferte vi og tok røntgenbilder av hasene på en tilfeldig hest på 

hesteklinikken ved Norges veterinærhøgskole og sammenlignet vinklene i fotografiet mot vinkelen 

målt på røntgenbildet. Røntgenbildet ble tatt i lateromedial projeksjon, og fotografiene ble tatt i 

samme projeksjon; i lik høyde og 90 grader på beinets akse med fokus på hasen. Avviket var på under 

1 grad og vi vurderte metoden til å være brukbar (standardavviket på hasemålingene er 2,8 grader) 

(Figurer 6, 7 og 8). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Måling av hasevinkel på 
røntgenbildet. Linjene 
representerer midtlinjene i 
knoklene. 

Figur 7: På fotografiet trekkes en linje 
parallelt med kraniale underlår, og en 
linje gjennom midten av pipa, parallell 
med dorsalsiden av pipa. 

Figur 8: Den kraniale vinkelen måles ved hjelp 
av MB ruler. Da pipa på hesten ikke er 
loddrett er det ikke mulig å plassere 
gradskiven på den tenkte midtlinjen i pipa 
(hvit linje i bilde). Dette lille avviket må derfor 
måles og legges til den vinkelen som MB ruler 
viser i dette bildet. 
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Registrerte parametre 

Undersøkelse av hovedvariabel 

Haking av patella 

For å provosere frem hakinger, valgte vi metoden med å leie hesten nedover en bakke. Som skissert i 

innledningen, vil dette gi en overekstensjon av kneleddet og fremprovosere hakinger dersom 

tendensen er tilstede. For å registrere antall hakinger, tok vi i bruk den protokollen som i dag brukes 

på utstilling ved kåring av hingster (17). Hesten mønstres i en bakke som er tilnærmet 10 meter lang, 

med jevn helling (cirka 8-10 grader) og jevnt underlag. Vi observerte hesten når den gikk ned den 

gjeldende bakken i sakte skritt tre ganger med observasjon av venstre bakbein, og tre ganger med 

observasjon av høyre bakbein.  Mønstreren gikk på den siden av hesten som var vekk fra kameraet, 

og kameraet ble posisjonert cirka 7 meter nede i bakken. Avstand fra kamera til hest ved filming var 

cirka 3 meter, og det ble zoomet noe inn ved starten, med kneleddet i fokus. 

Antall hakinger per bein og graden av haking ble notert. I tillegg noterte vi informasjon om 

underlaget og helningsgrad av bakken.  

Forklaringsvariabler  

Hasevinkel  

Som diskutert i innledningen, angis det i litteraturen at store vinkler i kneet er en disponerende 

faktor for patellalåsning. Knevinkelen lar seg vanskelig måle. Derfor ble hasevinkelen målt i stedet, da 

det er rimelig å anta at disse to vinklene er korrelert (16). Hasevinkel er av den grunn ansett som den 

viktigste tilleggsvariabelen i vår studie. Hestens hasevinkel ble subjektivt vurdert i kategoriene svært 

rette, rette, normale eller krokhaset. Vurderingen ble gjort når hesten sto avslappet i normal positur 

på et tilnærmet flatt underlag. I tillegg ble det tatt fotografier av hasene for objektivt å kunne måle 

hasevinkelen (se avsnitt om måling på fotografier). 
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Krysshelling 

Kryssets helling er en del av bakbeinets konformasjon, og også en parameter vi ønsket å registrere. 

Med hensyn på krysshelling ble hestene plassert i kategoriene svært flatt, flatt, normalt, hellende 

eller avskytende.  I tillegg ble krysshellingen målt på fotografi senere. 

Holdpoeng 

Hestene ble gitt poeng etter hvor godt hold de var i på en skala fra 1-5 etter et standard 

vurderingsskjema. 1 er svært tynn, 2 er under middels hold, 3 er normalt hold, 4 er over middels hold 

og 5 er feit. Ved vurdering av hold tas det hensyn til fett over ribbeina, rundt nakken og skulderen, og 

fasongen på rumpa (Vedlegg 4).  

Muskelfylde 

Hestene ble gitt muskelpoeng etter hvor godt muskelsatt de var, på en skala fra 1-5, hvor 1 var svært 

dårlig muskelsatt og 5 var svært godt muskelsatt. Ved vurdering av muskelfylde ble det lagt vekt på 

muskler i ryggen og på rumpa. 

Anamnese 

Eier ble intervjuet ved hjelp av et spørreskjema. Vi ønsket med dette å få innblikk i hvor mye hesten 

ble trent og hvor mye den gikk ute, faktorer som påvirker muskelfylde og hestens kondisjon. 

I tillegg ga dette oss nyttige opplysninger om symptomer og eventuell forhistorie om haking og 

låsning (Vedlegg 1). 

Catching score 

 Etter gjennomføring av undersøkelsen så vi nødvendigheten av å innføre en gradert vurdering av 

individene. Dette ble gjort da den rent kvalitative vurderingen, hvor vi kun telte antall hakinger, ikke 

tok hensyn til grad av haking eller anamnestiske opplysninger. Den ga dermed et for dårlig bilde av 

den faktiske problemstillingen: Prevalens av haking i populasjonen.  Hestene ble derfor gitt en 

catching score på 0,1, 2,3 eller 4, og rangert i grupper. Inndelingen ble gjort på bakgrunn av hestens 
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totale antall hakinger ved mønstring, grad av haking og anamnestiske opplysninger som indikerte at 

hesten hadde vært i fullstendig patellalåsning (Tabell 5). 

Catching score Inndelingskriterier 

0 Ingen/få, svake hakinger (ingen betydning) 

1 Milde hakinger (liten betydning) 

2 Få, moderate hakinger/mange milde hakinger (av moderat 
betydning) 

3 Kraftige hakinger/tydelige eller markante hakinger (av 
betydning) 

4 Svært tydelige/svært mange hakinger/eventuelt anamnestiske 
opplysninger som kunne indikere fullstendig patellalåsning (stor 
betydning) 

 

Tabell 5: Forklaring til vår definerte variabel catching score 

 

Måling av vinkler  

Hasevinkel 

Fotografiene av hasen ble tatt tilnærmet som et 

røntgenbilde med lateromedial projeksjon. Det ble tatt flere 

bilder av hver hest, også av hesten i helfigur, for lettere å 

kunne bedømme hestens posisjonering senere. 

Målingene ble utført på det bildet hvor hesten sto med 

parallelle bakbein i mest mulig naturlig posisjon. Det ble 

trukket en linje (Figur 9, a) som var parallell med 

dorsalsiden av pipa fra koden og gjennom haseleddet. En ny 

linje (Figur 9, b) ble trukket fra der den forrige linjen 

passerte midtpunktet i haseleddet og så trukket proximalt 

parallelt med dorsale underlår (tibia). Krysningspunktet i 

haseleddet anga vi til midt på tallus. 
Figur 7: Eksempel på måling av 
hasevinkel.  
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Deretter ble det brukt et dataprogram med gradskive (MB-ruler) til å måle den kraniale vinkelen. 

 

Krysshelling 

Etter at feltundersøkelsen var gjennomført, ble det bestemt at vi i tillegg til vår subjektive vurdering, 

skulle måle krysshellingen som en kontinuerlig variabel. Dette ble gjort ved bruk av digital gradskive 

(MB ruler) på bilder tatt av de undersøkte hestene. Vi har definert krysshellingen, a, som den kaudale 

vinkelen mellom linje b og c (Figur 10). Linje c er en tenkt vannrett linje som tangerer det høyeste og 

mest kraniale punktet på krysset. Linje b tangerer krysset i samme punkt og følger så det vi subjektivt 

har vurdert som kryssets helling.  

 

 

 

 

Figur 8: Eksempel på måling av krysshelling, ved hjelp av MB ruler. Linje c er en vannrett linje som tangerer det mest 
kraniale punktet på krysset. Linje b beskriver det vi subjektivt har tolket som kryssets helling. Vinkelen mellom disse, a, 
blir da kryssvinkelen. 
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Resultater 

Prevalens av haking i populasjonen 

Resultatene blant individene født i 2009 viser en prevalens av haking på 72 %, da 54 av 75 

undersøkte hester haket en eller flere ganger i løpet av undersøkelsen. I gjennomsnitt haket de 75 

undersøkte hestene 2,5 gang hver. 

 

Figur 9: Fordeling av totalt antall hakinger i populasjonen 

 

Tallet over er svært høyt, men det skal allerede her poengteres at 24 % av hestene (18 av 75), kun 

haket en gang. Som det fremgår av histogrammet over (Figur 11) haker overvekten av individene kun 

få ganger.  

For bedre å kunne si noe om den tenkte fremtidige betydning av hakingene hos de ulike individene, 

ble hver hest gitt en catching score, fra 0 – 4, som beskrevet under metoder. Basert på bruk av 

catching score finner vi at 14,6 % (11 av 75) havner i gruppe 4. Videre finner vi at 54,6 % (41 av 75), 

havner i gruppe 0, med ingen, få eller meget svake hakinger. Hestene som havner i gruppe 0 eller 1 

utgjør 70,6 %, og dermed havner 29,4 % (22 av 75) av de undersøkte hestene i gruppe 2-4.  
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Figur 10: Fordeling av individer i grupper i etter catching score 

 

Forklaringsvariabler 

Som nevnt under innledningen og metoder, ønsket vi også å undersøke om det var noen 

sammenheng mellom antall hakinger og følgende variabler: krysshelling, hasevinkel, hold og 

muskelfylde.  

Figuren under (Figur 13) viser korrelasjonen mellom de ulike undersøkte variablene presentert 

grafisk.  
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Figur 11: Punktdiagram for korrelasjon mellom forklaringsvariabler. På x-aksen er det først 
holdpoeng vurdert fra 1-5, deretter muskelfylde vurdert fra 1-5. Til slutt hasevinkel med 
spredning fra 145-160°. På y-aksen er første parameter krysshelling i grader fra 17-40°, deretter 
hasevinkel med spredning fra 145-160°, og til slutt muskelfylde vurdert fra 1-5.  
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 Med korrelasjon menes samvariasjon mellom to variabler. Styrken av en korrelasjon angis ved hjelp 

av en korrelasjonskoeffisient. Ved fullstendig positiv korrelasjon er denne lik 1, og ved fullstendig 

negativ korrelasjon lik -1, i begge tilfeller vil dataene da danne en diagonalt rett linje. En 

korrelasjonskoeffisient på 0 viser at det ikke finnes noen sammenheng mellom dataene.  

Figur 13 viser at det er stor spredning mellom de ulike variablene, da punktene danner en 

punktsverm, heller enn å være samlet på en diagonalt rett linje. Dataanalyse viste da også at det ikke 

er noen signifikant korrelasjon mellom de ulike forklaringsvariablene.  

Som det fremgår av tabellen under finner vi heller ingen signifikant korrelasjon mellom de ulike 

forklaringsvariablene krysshelling, hasevinkel, muskelfylde og hold, og vår kvalitative variabel 

catching score (Tabell 6).  

Korrelasjonsoversikt 

 
Krysshelling Hasevinkel Muskelfylde Hold 

Catching score 0,034 0,023 0,06 0,21 

 

Tabell 6: Korrelasjonsoversikt mellom forklaringsvariabler og vår definerte variabel catching score.  

  

Under beskrives variasjonen av de undersøkte forklaringsvariablene i den undersøkte populasjonen. 

Som en generell trend ser vi en jevn fordeling og variasjon i verdiene for de ulike variablene, her 

representert ved histogrammer (Figur 14, 15, og 17). Muskelfylde er den eneste variabelen hvor vi 

ser en tendens til skjevfordeling av populasjonen. Som histogrammet under indikerer er det en viss 

grad av venstreforskyvning i forhold til normalverdien, som ville være 3 poeng (Figur 16). 
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Krysshelling 

Vi målte kryssvinkelen på 75 individer. Middelverdien på kryssvinkelen ble 29°, med standardavvik på 

4,3°, og med variasjon fra 19-38°. 

 

Figur 12: Fordeling av individer basert på krysshelling 

 

 Hasevinkel 

Hasevinkel ble målt på 75 individer. Middelverdien på hasevinkel ble 152,4°, med standardavvik på 

2,9°, og med en variasjon fra 147-158°.

 

Figur 13: Fordeling av individer basert på hasevinkel 
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Vi scoret muskelfylde og hold på 75 av 75 individer, på en skala fra 1 til 5. Gjennomsnittlig fant vi en 

muskelfylde på 2,9°, med standardavvik på 0,4.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14: Fordeling av individer basert på muskelfylde 

 

Gjennomsnittlig fant vi at hestene hadde holdpoeng på 3,2, med standardavvik på 0,5.   

 

 

 

 

Figur 15: Fordeling av individer basert på holdpoeng.  
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Unilateral kontra bilateral haking 
 

Kryssreferanseskjemaet under, med antall hakinger på høyre bein vannrett og antall hakinger på 

venstre bein loddrett, viser at 21 av hestene ikke haker på noe bein. Av hestene som kun haker en 

gang, haker 8 hester kun på høyre ben, og 10 hester kun på venstre bein.  Dette er en jevn fordeling 

mellom høyre og venstre bakbein.  

For å se på fordelingen av unilateralt kontra bilateral forekomst av haking, må en vurdere de 

individene som haker 2 eller flere ganger. Av tabellen under fremgår det at det er 6 individer som har 

2 eller flere hakinger på kun ett bein. Dette tilsvarer 16,7 %, eller at 6 av 36 av hester som haker 2 

eller flere ganger, haker unilateralt. Tilsvarende haker da 83,3 %, eller 30 av 36 individer bilateralt 

(Tabell 7). 

        

Fordeling av hakinger mellom høyre og venstre bakben  

  Antall hakinger høyre ben → 

Antall hakinger 
venstre ben ↓ 

0 1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

0 21 8 1 1 0 0 0 0 31 

1 10 5 2 2 0 0 0 0 19 

2 3 4 1 2 0 0 0 0 10 

3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

4 0 0 2 0 0 1 1 1 5 

5 1 0 1 1 1 0 0 1 5 

6 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Totalt 35 17 9 8 1 2 1 2 75 
Tabell 7: Fordeling av antall hakinger på venstre kontra høyre bakbein. Grønn: ingen hakinger. Blå: kun en haking. Gul: 2 
eller flere hakinger på ett bein. 
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Tidligere historie om fullstendig låsning 
 

Det var i undersøkelsen som forventet, stor forskjell i kunnskap om lidelsen blant hesteeierne. 5 eiere 

beskrev under intervjuet symptomer som gjorde at vi trakk slutningen at deres hest hadde vært i 

fullstendig patellalåsning.  Disse eierne kunne beskrive at deres hest hadde blitt stående med hoven 

slepende i bakken, med benet strukket bakover, og at dyret ikke ville bevege seg. En av disse eierne 

hadde fått bekreftet diagnosen av veterinær, da det hadde vært nødvendig å tilkalle veterinæren for 

å få løst situasjonen. Med andre ord var det en anamnestisk basert prevalens av fullstendig 

patellalåsning i den undersøkte populasjonen på 6,7 %. 

Disse individene haket i gjennomsnitt 7,6 ganger i løpet av undersøkelsen (Tabell 8). 

Individ Totalt antall hakinger 

A 8 

B 8 

C 11 

D 10 

E 1 

Sum 38 

Gjennomsnitt 7,6 
 

Tabell 8: Oversikt over hakinger hos individer som har vært i fullstendig låsning 

 

Av disse 5 hestene kunne 2 av eierne opplyse om at episodene hadde oppstått i løpet av den vinteren 

hesten var cirka 1,5 år mens den sto oppstallet inne. Av de 5 individene kunne 4 av eierne opplyse 

om at de hadde oppdaget låsningen i det de skulle leie hesten ut av boksen om morgenen. De 

beskrev videre at hesten slepte benet etter seg 2-3 steg, før spontan normalisering skjedde.  For 1 av 

de 5 individene hadde episoden oppstått i sammenheng med en kolikkepisode. For 1 av de andre 

individene oppsto episoden på beite.  
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Oppfølging 
Av de undersøkte hestene møtte 17 av hingstene til kåring våren 2012. Under kåringen blir alle 

hingstene undersøkt for haking, jamfør avlsplan for N/L av 2011 (1). Det er derfor av interesse for 

oppgaven å vurdere disse resultatene opp mot våre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

På undersøkelsestidspunkt fikk 3 av hingstene i catching score 3 eller 4. To av disse kåres (individ 1 og 

9), og vi må anta at disse ikke hadde hakinger vurdert av betydning under veterinærbesiktning i 

forbindelse med kåring. Den siste (individ 7)haker ikke, men blir av andre grunner ikke kåret. Hingst 

nummer 8 viste ikke tegn til haking under våre undersøkelser, men blir ikke kåret da den haker under 

kåring (Tabell 9).  

 

 

Individ  Catching 
score 

Kåret (+)/ 
ikke kåret (-) 

Kommentar 

1 4 + Haker tydelig under vår undersøkelse. 

2 0 +  

3 0 +  

4 1 +  

5 0 +  

6 0 - Trukket fra kåring av annen årsak. 

7 3 - Haking ikke grunn at hesten ikke ble kåret. 

8 0 - Haker på begge bakben under kåring. 

9 3 + Haker tydelig under vår undersøkelse. 

10 0 +  

11 0 +  

12 0 +  

13 0 +  

14 0 +  

15 0 +  

16 0 +  

17 1 +  
 

Tabell 9: Sammenligner catching score for hingster på undersøkelsestidpunkt med resultater fra kåring våren 2012. 
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Diskusjon 

Sammenheng mellom haking og fullstendig patellalåsning  

Haking er en mild manifestasjon av lidelsen fullstendig patellalåsning. Haking er en mindre 

forstyrrelse i patellarmekanismen, med variasjon fra minimal vibrasjon til nær låsning. Haking kan 

være et persisterende fenomen som sådan, eller et forbigående problem uten videre utvikling til 

låsning. Dette er vanskelig å fastslå uten oppfølgende studier av de individene som har vært med i 

studien. Vår oppfatning, basert på sykehistorie og observasjoner, er at haking ofte er et forbigående 

problem. En hest som plutselig blir satt på bokshvile kan vise symptomer på fullstendig patellalåsning 

uten at eier har registrert forutgående hakinger. Andre hester kan igjen hake over lang tid, uten noen 

gang å gå i fullstendig låsning. Grad eller styrke av haking varierer fra individ til individ, og er 

selvfølgelig avhengig av individuell utforming av kneleddet. Det finnes, oss bekjent, ingen studier på 

sammenhengen mellom haking og lidelsen fullstendig patellalåsning.  

Vi fikk i vår undersøkelse opplysninger om at 5 av 75 individer (6,7 %) hadde hatt fullstendig 

patellalåsning en eller flere ganger. I gjennomsnitt haket disse hestene totalt 7,6 ganger i løpet av vår 

undersøkelse. Tilsvarende tall for alle hester som inngikk i undersøkelsen er 2,5 hakinger. Dette kan 

tyde på en tendens til sammenheng mellom mange hakinger, og fullstendig patellalåsning. Likevel er 

det viktig å poengtere at 5 hester er et for lite materiale til å si noe sikkert om dette. Det er også 

usikkert om vi har fått med fullstendige opplysninger om alle hester som har vært i fullstendig 

patellalåsning i vår undersøkelse. Mange av hestene har byttet eier en eller flere ganger, og hestene 

er naturlig nok ikke under kontinuerlig observasjon.  En spørreundersøkelse gjort på 

undersøkelsestidspunktet er ganske sikkert ikke nok i forhold til å fange opp alle tilfellene. Vi har 

heller ingen garanti for at eiers opplysninger er korrekte. Noen kan mangle kunnskap om lidelsen og 

derfor gi feilaktige opplysninger, andre igjen kan ønske å «beskytte» hestene sine og på grunnlag av 

dette ikke gi fullstendige opplysninger. Det er interessant at vi finner fellestrekk i de anamnestiske 

opplysningene fra eierne. Fullstendig patellalåsning oppstår som regel etter at hesten har stått i ro på 
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boks, gjerne om vinteren, når tiden inne på boks blir av en viss lengde. For 2 av de 5 hestene som 

hadde vært i fullstendig patellalåsning oppsto episoden den vinteren de var 1,5 år gamle. Etter dette 

hadde ikke eierne sett flere tegn til fullstendig patellalåsning. Dette stemmer godt overens med det 

vi har funnet i litteraturen og som er presentert i innledningen.  

Høy prevalens av haking 

Vi har undersøkt 75 av 117 individer født i 2009 og som fortsatt var i live på 

undersøkelsestidspunktet, registrert hos Norsk Hestesenter. Dette tilsvarer 64 % av populasjonen, og 

gir oss et svært godt grunnlag for å estimere den sanne prevalensen i vår studiepopulasjon. Det skal 

poengteres at ikke alle N/L født i 2009 er registrert hos Norsk Hestesenter. Det finnes noen større 

oppdrettere som ikke har registrert sine hester hos Norsk Hestesenter, og helt sikkert noen mindre 

også. Vi estimerer dette til mellom 20 og 30 individer på bakgrunn av telefonsamtaler med de nevnte 

oppdretterne, og med lederne for lokallagene i Landslaget for N/L.  

Vår prevalens for haking er 72 %. I dette tallet er alle hester som har haket en eller flere ganger 

inkludert, uavhengig av anamnese og grad av haking. Vi presiserer nok en gang at det her er snakk 

om haking og ikke fullstendig patellalåsning. Vi mener at denne høye prevalensen ikke tegner et 

korrekt bilde av lidelsens omfang i populasjonen, og har på bakgrunn av dette valgt å gi hestene en 

catching score. Som beskrevet under metoder, tas det i dette systemet i tillegg til antall hakinger 

hensyn til hakingens grad, og anamnestiske opplysninger som indikerer fullstendig patellalåsning hos 

det enkelte individ.  

Basert på grupperingen etter catching score, finner vi at 54,6 % av hestene havner i gruppe 0, hvor vi 

mener at hakingen ikke har noen betydning for enkeltindividet. I gruppe 0 eller 1 havner 70,6 %. For 

disse er hakingen trolig er en forbigående fase, som blant annet kan skyldes andre tidligere nevnte 

faktorer som vekst, svak muskulatur, dårlig hovkonformasjon, eller dårlig ernæring (13).  
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29,4 % av hestene havner i catching score gruppe 2-4. Disse har allerede, eller vil trolig få, problemer 

eller symptomer knyttet til haking. Med problemer eller symptomer mener vi alt fra endret steg og 

bevegelsesmønster i bakparten, til uvillighet i arbeid. Av disse havner 14,6 % i gruppe 4, den mest 

alvorlige gruppen. Disse hestene hadde allerede på undersøkelsestidspunktet enten vært i fullstendig 

patellalåsning, eller utviklet et endret bevegelsesmønster som en konsekvens av ustabilitet i 

kneleddet. For denne gruppen er det nærliggende også å tenke på dyrevelferdsmessige aspekter. Det 

er rimelig å tro at disse individene til daglig påvirkes negativt av lidelsen, og at kvaliteten på 

hestematerialet i denne gruppen ikke er optimalt for de bruksegenskapene en ønsker av rasen og 

som er skissert i avlsplanen.  

Vi finner at 16,7 % av de hestene som haker 2 eller flere ganger, haker på ett bakbein, og at 83,3% av 

hestene som haker 2 eller flere ganger, haker på begge bakbein.  I en undersøkelse sitert i Ross and 

Dysons ” Lameness in horses” står det at det ble observert at fullstendig låsning av patella oppsto 

unilateralt hos 70,5% av hestene, og bilateralt hos 29,5% av hestene (13). Disse tallene er så godt 

som motsatt av de tallene vi finner. Det er mulig at dette skyldes at deres tall omhandler fullstendig 

låsning av patella, mens våre tall kun dreier seg om haking. Vår undersøkelse styrker derved ikke 

påstanden om en sammenheng mellom haking og fullstendig patellalåsning. 

Som nevnt i innledningen, er fullstendig patellalåsning en diskvalifiserende lidelse. Det står også at 

"lettere" haking kan føre til diskvalifisering fra premiering/kåring. Det er ikke spesifisert hvor mange 

hakinger, eller hvilken grad av haking som fører til diskvalifisering. Vi finner i vår undersøkelse at 72 

% av hestene haker en eller flere ganger. Det er her er snakk om en liten rase, der kontroll med 

innavlen må være viktig. Vi mener derfor at man bør gjøre en grundig vurdering av om en så utbredt 

lidelse skal være diskvalifiserende for premiering/kåring slik systemet er i dag. Vi mener at det bør 

lages en standardisert mal for vurdering av hakinger på utstilling. Her bør en ta hensyn, ikke bare til 

antall hakinger, men også til grad av haking. En bør også ta hensyn til hestens alder ved utstilling. 

Som vi diskuterer under vil så unge individer som 3 åringer ennå ikke ha utviklet full muskelstyrke. Vi 
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håper at vår undersøkelse kan være et grunnlag for å gi et bedre system for å vurdere hakingenes 

alvorlighetsgrad og betydning for rasen. En mulighet kan være å benytte seg av vår modell for å gi 

hvert individ en catching score. Svakheten med dette er at systemet benytter seg av anamnestiske 

opplysninger. Man er derfor avhengig av stor samarbeidsvillighet fra oppdrettere. Eiers opplysninger 

er ikke nødvendigvis fullstendige, og kan derfor være vanskelige å vektlegge i en slik vurdering.   

Som nevnt under innledningen angir litteraturen at svak muskulatur er predisponerende for både 

haking og fullstendig patellalåsning, og at lidelsen er vanligere hos unge hester. Da vår undersøkelse 

er gjort på unghester kan vi ikke si noe om prevalensen i populasjonen som en helhet, annet enn at 

en ut fra våre data kan forutsi hvordan yngre generasjoner av N/L kommer til å påvirkes. Vi ser 

allerede nå, under et halvt år etter undersøkelsestidspunktet, at et individ ikke nødvendigvis får 

samme resultater neste gang denne undersøkes for haking. Som vi presenterer i tabell 9 under 

resultater, ble 2 av hingstene vi ga catching score 3 og 4, kåret denne våren. Vi må anta at de ikke 

hadde hakinger av betydning under veterinærbesiktigelsen. Videre viste et annet individ haking som 

diskvalifiserte fra kåring, ingen symptomer på haking under vår undersøkelse. 13 individer fikk 

catching score 0 eller 1 under vår undersøkelse og ble kåret uten merknader om haking.  

For at man skal få et riktigere bilde på den sanne prevalensen i den totale populasjonen av N/L bør 

individene vi har undersøkt vurderes igjen som voksne individer, eksempelvis som 6-7 åringer. Da vil 

viktige forklaringsvariabler som vekst og muskelfylde i mindre grad spille inn. Dersom en skal 

eliminere hester på grunnlag av "lettere haking" på utstilling ved 3 års alder, ser vi ut fra våre tall at 

en uforholdsmessig stor del av populasjonen vil risikere å bli utelukket fra avlen.  
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Ikke-optimale miljøfaktorer 
 

De fleste av hestene vi undersøkte var lite håndtert og hadde ikke påbegynt trening på 

undersøkelsestidspunktet.  Middelverdi på muskelfylde blant de undersøkte hestene var 2,9 av 5 

poeng, der 3 beskriver en normalt muskelsatt hest. Denne hesterasen er kjent for å være sent 

utviklet og tradisjonen er at de håndteres lite før de skal forberedes til utstilling som 3 åringer. N/L 

regnes som en hardfør hesterase og mange går på skrinne fjellbeiter, uten tilleggsfôr. Slike forhold er 

ikke med på å gi optimal utvikling av muskulatur. Dette kan være en av årsakene til at lidelsen virker 

vanligere på denne rasen, i likhet med shetlandsponnien (2). 

Det ble ikke gjort noen spesiell undersøkelse av høver under undersøkelsen, men det var likevel vårt 

generelle inntrykk at mange av hestene ikke hadde optimal hovkonformasjon på 

undersøkelsestidspunktet. Mange av hestene vi undersøkte kom rett fra fjellbeite, og det var lenge 

siden høvene hadde blitt beskåret. Hestene hadde blant annet lang tå og lave drakter. Som vi 

diskuterer i innledningen, er dette faktorer som kan predisponere et individ for haking. Dersom det 

gjøres en oppfølgingsstudie på et senere tidspunkt, anbefaler vi at hovkonformasjon tas med som et 

av punktene i undersøkelsen. 

Som nevnt i innledningen kan unghester og hester i dårlig kondisjon vokse av seg lidelsen dersom de 

settes i riktig trening og på god fôring. Vi viser i innledningen også til en studie hvor korrigerende 

verking og skoing ga fullstendig, eller partiell bedring hos 72 % av hestene som inngikk i studien (3). 

På bakgrunn av dette antar vi at den sanne prevalensen for haking i den totale populasjonen av N/L 

er mye lavere, enn den vi finner hos unghester i denne studien. Eldre individer, som er bedre 

muskelsatt, i trening, og som jevnlig får verket høvene vil veie opp for de yngre delene av 

populasjonen.  
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Forklaringsvariabler 

Krysshelling og hasevinkel 

Undersøkelsen viser en gjennomsnittlig hasevinkel på 152,4° og en gjennomsnittlig kryssvinkel på 

29°. Til sammenligning finner Magnusson i sin studie av 500 4-årige varmblodstravere en 

gjennomsnittlig hasevinkel på 152,8° (19). En differanse på 0,4° må sies å være godt sammenfallende.  

Magnussons metode for måling av krysshelling avviker i såpass stor grad fra vår metode, at dataene 

ikke lar seg sammenligne. 

Som diskutert i innledningen gjengir mange større lærebøker innen hestemedisin at rette vinkler i 

bakbena er predisponerende for fullstendig patellalåsning. Samtlige nye lærebæker referer til 2 

bøker fra 1969 og 1974 skrevet av J. R. Rooney (12,20). Så vidt vi kan forstå baserer han sine teorier 

på manipulasjoner med osteoligamentøse preparater.  

I våre litteratursøk har det ikke lyktes å finne noen in vivo studier som viser at rette vinkler i bakbena 

kan knyttes til lidelsen fullstendig patellalåsning. Vi har heller ikke funnet publisert litteratur som 

viser korrelasjon mellom de ulike vinklene i bakparten hos den enkelte hest. Når litteraturen bruker 

begrepet rette vinkler i bakparten, innebefatter dette kryss, kne og hasevinkel som et samlet 

inntrykk. Vi kan dermed ikke forutsi et individs hasevinkel ut i fra for eksempel kryssvinkelen eller 

knevinkelen. Det er likevel rimelig å anta at det er en form for sammenheng mellom vinklene i 

bakbeinet.  

I en retrospektiv studie gjort av M. Dumoulin, fant man at bare 20.5 % av de 76 hestene med 

fullstendig patellalåsning som inngikk i studien, subjektivt ble bedømt til å ha rette bakben (3).  

Tnibar skriver i sin artikkel «Treatment of upward fixation of the patella in the horse: an update» at 

selv om Rooneys teori om rette vinkler i bakbena er attraktiv i teorien, er den vanskelig å 

kvantifisere. Han mener selv at en rekke av de hestene han har behandlet for fullstendig 

patellalåsning har hatt normale femorotibiale vinkler på røntgen (4).  



Patellahaking hos Nordlandshest/ Lyngshest 

  Side 
44 

 
  

Enkelte veterinærer som utfører halthetsdiagnostikk, har ofte den erfaringen at hester med rette 

bakbein har lettere for å ha symptomer på haking (16). 

Våre resultater viser ingen sammenheng mellom hase- og kryssvinkel og catching score. Vi kan ikke si 

noe om sammenhengen mellom disse vinklene og lidelsen fullstendig patellalåsning, da vi ikke vet 

om det er noen sammenheng mellom haking og fullstendig patellalåsning. Vi innser at det er en 

rekke faktorer som kunne vært forbedret når det gjelder måling av vinkler på fotografiene, dette 

diskuterer vi nærmere under. Vi mener likevel å kunne si at det er tegn til at rette vinkler i bakbena 

hos N/L ikke er av så stor betydning som tidligere antatt.  

Hold og muskelfylde 

 

Våre undersøkelser viser heller ingen signifikant sammenheng mellom catching score, muskelfylde og 

holdpoeng. Ut fra litteraturen er dette overraskende. De store muskelgruppene i bakbenet er 

essensielle komponenter i patellarmekanismen, og det er derfor trolig at svak muskulatur i dette 

området vil kunne ha noe å si. Da litteraturen videre angir at hestene kan vokse av seg lidelsen, er 

det nærliggende å tenke at dette kan skyldes utvikling av muskulatur, eller misforhold mellom vekst 

av benvev, sener og ligamenter.  

Som det fremgår av de beskrevne metoder, var målingen av hold og muskelfylde kun gjort subjektivt, 

noe vi innser er en tydelig svakhet. Studien ville vært betydelig styrket dersom en istedenfor å måle 

disse variablene subjektivt, hadde funnet en objektiv metode. Eksempelvis kunne en ha brukt en 

standardisert metode for å måle quadriceps muskulaturen. En kunne for eksempel ha målt lårets 

omkrets ved hjelp av målebånd.  
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Eksteriørbedømmelse og metodiske utfordringer 

Eksteriørbedømming av hest gjøres som oftest subjektivt, og er en individuell bedømmelse av 

individet man har foran seg opp mot et ideal. Svakhetene ved subjektiv bedømming er variasjoner 

mellom dommere, og begreper som benyttes kan være dårlig definerte. Objektiv måling er en mer 

presis måte å bedømme eksteriør, men har vist seg vanskelig å standardisere.   

Vi har i undersøkelsen forsøkt oss på objektiv måling av hasevinkel og krysshelling, for å få 

kontinuerlige variabler. Metoden for måling av hasevinkel er rimelig god, men vi ser i ettertid at vi 

kunne ha satt på flere markører; eksempelvis på laterale epicondyle på femur hvor 

kollateralligamentet fester, på mellomrommet mellom fjerde tarsal, tredje metatarsal og fjerde 

metatarsal , og på den proksimale tilhefting for kodens laterale kollateralligament på pipa (21). Dette 

hadde gjort måling av hasevinkelen mer korrekt. 

Måling av krysshelling ble gjort etter at feltundersøkelsen var gjennomført, og bildematerialet brukt 

til måling er derfor ikke optimalt. I ettertid ser vi at en vannrett referanselinje ville vært ønskelig. 

Eksempelvis kunne hestene ha vært oppstilt i en type tvangsboks (Figur 18).  

 

 

 

 

 

 

 Figur 16: Tilnærmet optimale forhold for måling av vinkler hos hest. Hesten er oppstilt i en 
tvangsboks, med vannrett underlag og med sidebommer parallelt forskjøvet fra dette (21). 
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Med et vannrett rekkverk parallellforskjøvet fra bakken, ville vi da ha fått et bedre grunnlag for å 

måle krysshelling. Logistisk ville transport av en slik boks til hver enkelt hest være vanskelig 

gjennomførbart. Vi fulgte derfor isteden en standardisert prosedyre for måling beskrevet under 

metoder, men den er allikevel ikke helt objektiv. Metoden ble derimot optimalisert ved at samme 

person har gjennomført alle målinger. Senere har vinklene også blitt kontrollmålt blindt av en annen 

person. Eksteriørmessige trekk som toppet kryss og høyt eller lavt halefeste vanskeliggjorde 

målingene. 

En annen svakhet ved forarbeidet til studien, var antall testmålinger (røntgenbilder sammenlignet 

med fotografier). Ett individ er for lite til sikkert å kunne si at vinkelen målt på bildene tilsvarer 

hestens reelle hasevinkel. For å være sikrere burde vi gjort tilsvarende målinger på minimum et titalls 

individer. Styrken i studien blir derfor at målingene er gjort likt, av samme person, på alle individer.  

Det som i størst grad kan påvirke vår målte vinkel på fotografi, er vinkling på kameraet og muskulatur 

i hestens underlår. Det var en utfordring å få plassert kameraet i samme høyde og vinkel ved hvert 

besøk. Som beskrevet i metoder forsøkte vi å ta bildene i en lateromedial projeksjon på høyde med 

hasen. Dette arbeidet ble vanskeliggjort av et noe høyt kamerastativ (i relasjon til små hester), liten 

grad av tilgjengelig plant underlag med gode nok lysforhold, og lite temte hester. I mange tilfeller 

viste det seg å være svært vanskelig å stille opp hestene korrekt for billedtaking. Dette skyldtes blant 

annet at mange av individene var svært lite håndtert, og at det ikke alltid var tilgjengelige områder 

med noenlunde plant underlag. Å stå med parallelle bakbein er ingen naturlig stilling, og hestene ble 

ikke stående lenge i denne posisjonen. Som nevnt over ville ytterligere markører gjort oppgaven 

lettere. Å få plassert de få markørene vi brukte, var ofte en stor utfordring. Vi ser i etterkant at vi 

burde ha palpert samtlige kneledd. Dette var ikke en del av vår besøksprotokoll, men noe vi gjorde 

sporadisk der vi observerte at patella var svært ustabil. Da dette ikke ble gjort på alle, har vi valgt å 

ikke diskutere det i oppgaven. Palpasjon bør inngå som et punkt i undersøkelsesprotokollen dersom 

det gjøres en oppfølgingsstudie. 
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Videre var det vanskelig å standardisere en bakke. Mange av hestene ble undersøkt på beite, og 

andre steder var geografien en utfordring. Der det var låvebru tilgjengelig benyttet vi den, da den har 

en jevn helning (vanligvis mellom 8 og 13°) og et plant underlag. Vi har ikke gjort nok observasjoner 

til å slå fast om at grad av helning og type underlag er av betydning for haking. Det kan tenkes at jo 

større helningsgrad, desto større overekstensjon av kneleddet, og jo større sannsynlighet for haking.  

Vi er imidlertid av den oppfatning at bakkens helning ikke er av så stor betydning.  

 Hester som var mangelfullt leietemt, var også en utfordring i forhold til vår hovedvariabel. For å få 

samme grad av provokasjon av kneleddet og patellarmekanismen, burde alle hestene vært leid på 

samme måte. Vi opplevde flere hester som gikk for raskt, løp ned eier, gikk for skjevt eller motsatte 

seg håndtering fullstendig. Dette gjorde det svært vanskelig å fullstendig standardisere mønstringen. 

At vi valgte å undersøke en såpass ung aldersgruppe, er en del av forklaringen på denne 

problematikken. En oppfølgingsundersøkelse, på eldre mer håndterte hester, vil trolig eliminere en 

del av disse utfordringene.  

Det ideelle i vår undersøkelse ville ha vært å få alle hestene inn til en teststasjon, hvor de kunne blitt 

mønstret i den samme bakken og under like forhold. Da ville det også vært mulig å ha den type 

tvangsboks som skissert over.  
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Konklusjon 
I vår undersøkelse fant vi en prevalens av haking hos 3-årige N/L, på 29,4 % basert på vår definerte 

variabel catching score. Dette er en relativt høy forekomst av tilstanden. Vi fant ingen sammenheng 

mellom catching score og følgende variabler; hasevinkel, kryssvinkel, hold og muskelfylde.  

For å få en mer fullstendig forståelse for lidelsens betydning i N/L populasjonen som helhet, er det 

nødvendig med oppfølgende studier på de samme individene når disse er utvokst. 
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Summary 
Title:  Prevalence of patella catching (delayed release of the patella) in the Norwegian 

Lyngshest 

Authors:  Linn Wåler Rønning and Solveig Bugge Sveri 

Supervisor:  Nils Ivar Dolvik 

 

In this essay we discuss the disease catching of the patella (delayed release of the patella), in the 

smallest of Norways national horse breeds, the Norwegian Lyngshest. Catching of the patella is 

thought to be a mild form of upward fixation of the patella. 

During the autumn of 2011 we visited and examined 64% (75 individuals), of the population of horses 

born in 2009. Our study shows that 72% of the examined individuals catched once or more during 

the examination. We do not believe that this paints a true picture of the prevalence in the 

population. We have therefore chosen to use a semi-quantitative variable, catching score. Using this 

method our results show that for 29,4 % of the individuals, catching is a problem.  

In addition to studying the prevalence, we examined the following variables: Hock angle, crop angle, 

muscle tone and condition score. According to literature, these are all variables that predispose the 

individual to upward fixation of the patella. The correlation coefficient between catching score and 

hock angle is 0,023, and 0,034 for the crop angle. The correlation coefficient between catching score 

and condition score is 0,21, and 0,06 for muscle tone. As the numbers show we did not find a 

significant degree of correlation between these variables and our defined variable catching score. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Spørreskjema 

REGISTRERINGER: 

Hesten:  

1. Navn: 

2. Fødselsdato: 

3. Registreringsnummer : 

4. Chip nr: 

5. Etter (far): 

a. Fars kåringsgrad: 

6. Under (mor): 

Oppdretter: 

1. navn: 

2. Adresse: 

Eier: 

1. Navn: 

2. Adresse: 

3. Tlf: 

4. Mail:  

SPØRRESKJEMA: 

Kryss av i den kolonnen som passer best: 

Hvor lenge har du hatt hesten? 

Oppdrettet hesten selv  

Kjøpt som føll-åring  

Kjøpt hesten som 2 åring eller eldre  

Hold av hesten 

Oppstallet  

Utegang  

Dersom hesten er oppstallet hvor mange timer går hesten ute hver dag? 

Under 3 timer  

Mellom 3 og 8 timer  

Mer enn 8 timer  

Hvor mye trenes hesten? 

Hesten håndteres i svært liten/liten grad  

Hesten håndteres daglig  

Påbegynt innkjøring/innridning  
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Hvis håndtering/innrining/kjøring er påbegynt hvor lenge håndteres hesten hver dag/uke? 

Hesten håndteres/trenes færre enn hver annen dag  

Hesten håndteres/trenes annenhver dag  

Hesten håndteres/trenes under 30 min hver dag  

Hesten håndteres/trenes mellom 30 min – 1 time hver dag  

Hesten trenes/håndteres mer enn 1 time hver dag  

Synes du at hesten har problemer med å gå i unnabakker? 

Ja  

Nei  

Har du opplevd at hesten har vært i fullstendig låsning i bakbena? 

Ja  

Nei  

Har hesten hatt noen form for sykdom? Hvis ja, hva? 

 

Har det vært utført kirurgiske inngrep i bakbena på hesten? 

Ja  

Nei  

Har hesten noen gang vært utrivelig, med nedsatt drikke og spiselyst over tid? 

Ja  

Nei  

 Hvis ja, vennligst spesifiser: 

 

Har hestens far vært undersøkt eller vist symptomer på catching? 

Ja  

Nei  

Hvis ja, når og hvor ble far undersøkt? 

Og Hva ble resultatet? 

Har hestens mor vært undersøkt eller vist symptomer på catching? 

Ja  

Nei  

Hvis ja, når og hvor ble mor undersøkt? 

Og Hva ble resultatet? 
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Vedlegg 2: Registreringsskjema 

Mål: 

1. Båndmål: 

2. Lasermål: 

3. Stangmål 

Holdpoeng (se vedlegg): 

0 (avmagret)  

1 (tynn)  

2 (Under normal)  

3 (normal)  

4 (godt hold)  

5 (svært godt hold)  

Muskelfyde (score): 

1 (svært dårlig muskelsatt)  

2 (dårlig muskelsatt)  

3 (normal)  

4 (godt muskelsatt)  

5 (Svært godt muskelsatt)  

Vurdering av vinkelen i bakbeina: Normal, rette haser, svært rette haser 

Svært rette haser  

Rette haser  

Normal  

Krokhaset  

Vurdering grad av krysshelling 

Svært flatt  

Flatt  

Normal  

Hellende  

Avskytende  

Antall ”catchinger” i 10 m unnabakke 

Høyre Ben  

1. gang  

2. gang  

3. gang   

Sum:  

Venstre ben  

1. gang  

2. gang  

3. gang  

Sum:  
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Vedlegg 3: Informasjon til Eier 
Din hest er tilfeldig trukket ut til å være med i prosjektet ”Patella catching hos  

Nordlandshest/Lyngshest”.  

 Patella catching betegnes i avlsplanen for Nordlandshest/Lyngshest som lettere haking. Det betyr at 

bevegelsen av patella over rullekammene i kneleddet går litt tregt. Det gir stive, korte 

bakbeinsbevegelser. Patella haking forekommer oftest hos unge hester men også eldre hester kan 

vise dette.  Disposisjonen for patella haking er arvelig, men vi veit ikke hvor arvelig det er. Patella 

haking kan også ha sammenheng med for eksempel trening, oppstallingsforhold, beskjæring, 

eksteriør og vekst. Dersom det påvises patella haking når en hingst vises på utstilling kan det føre til 

diskvalifisering fra kåring/premiering. En 3-års hingst som viser haking på utstilling kan ha rett til å 

møte igjen på utstilling seinere. 

Hos enkelte hester kan den alvorligere formen for haking; låsing av kneet (dvs. at patella er fiksert 

oppe på lårbenet i kneleddet) redusere bruksverdien betraktelig. Det er sannsynligvis en viss 

sammenheng mellom haking og låsing. 

Prosjektet skal undersøke forekomsten av patella haking hos Nordlandshest/Lyngshest, ved å 

bestemme hvor mange av hestene i2009 årgangen som viser patella haking.  

Undersøkelsen går ut på å registrere data på hesten, bedømme eksteriør, holdpoeng og muskelfylde, 

samt å mønstre hesten i unnabakke. Hestene vil bli filmet og fotografert, slik at vi kan gjennomgå 

funnene flere ganger for å sikre oss at våre undersøkelser er faglig holdbare. Videre vil det bli tatt 

blodprøver av hestene slik at en senere eventuelt kan forske på arvbarhet.  

 

Om patella låsing og haking  

Hesten har evne til å låse kneskåla (= patella) i en bestemt stilling når den står og hviler. Da kan 

hesten sove uten å bruke energi på å holde seg oppreist. For enkelte hester går ikke alltid patalla ut 

av den låste posisjonen når hesten skal bevege seg igjen etter stillstand, eller patella kan til og med 

gå i låst posisjon under bevegelse. Hele bakbeinet blir da ubøyelig. Ofte går låsingen over av seg sjøl, 

andre ganger må hesten ha hjelp til å få patella ut av den låste posisjonen.  

Enkelte hester kan ha problemet på begge bakbeina, hos noen angår det bare det ene, noen har 

noen få episoder, gjerne 1 - 4 års alder for så aldri å oppleve det mer, andre hester har problemet 

med seg gjennom hele livet.  

Hestene som har patella låsing har en arvelig disposisjon for tilstanden, men alvorlighetsgraden i hver 

enkelt episode og hyppighet av forekomsten hos den enkelte vil variere. Det er typisk at episoder 

med patella låsing skjer under sterk vekst, sterk/svak fóring, økt bruk etter lengre perioder med lite 

aktivitet eller motsatt. Hovstell og lårmuskulaturens forfatning har også betydning. 

 

Patella haking er mindre alvorlig enn låsing og det innebærer som nevnt over at bevegelsen av 

patella over rullekammene i kneleddet går litt tregt. Det gir litt stive, korte bakbeinsbevegelser. 

 

Det er grader av patella haking og låsing fra korte, nesten umerkelige hendelser tidlig i hestens liv, til 

litt stive bakbeinsbevegelser i stor fart (trav), til alvorlige, invalidiserende plager som kan føre til at 

hesten må slaktes/opereres. 
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Man vet at det er arvelige disponerende faktorer, men dette er den første vitenskapelige 

undersøkelse i denne rasen om forekomsten av patella haking.  

 

Dataene på hesten som individ vil ikke bli offentliggjort, men anonymiseres. Vi ber om din tillatelse til 

at vi, og eventuelle senere forskningsgrupper kan bruke dataene.  

Dersom du skulle ha noen spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt! 

Solveig: 

Tlf: 95752192 

Mail: solveig.sveri@stud.nvh.no 

Linn: 

 Tlf: 98892379 

 Mail: linnwaler.ronning@stud.nvh.no 

 

Med vennlig hilsen 

Linn W. Rønning og Solveig B. Sveri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:solveig.sveri@stud.nvh.no
mailto:linnwaler.ronning@stud.nvh.no
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Vedlegg 4: Holdvurderingsskjema 
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Vedlegg 5: Samtykke 
 

Jeg samtykker med dette at jeg godkjenner bruken av informasjonen og dataene samlet i 

spørreskjemaet, under besiktning og mønstring av min hest i oppgaven ”Patella Catching Hos 

Nordlandshest/Lyngshest”. Videre samtykker jeg til at blodprøven tatt fra min hest/mine hester kan 

benyttes til forskning og eventuelt kartlegging av arvbarhet (DNA analyser), for lidelsen patella 

catching og eventuelle andre lidelser.  

Jeg godtar at disse dataene kan behandles av Norges Veterinærhøyskole og Norsk Hestesenter, men 

at opplysningene anonymiseres. Norges Veterinærhøyskole ved Solveig Bugge Sveri, Linn Wåler 

Rønning og Nils Ivar Dolvik er ansvarlige for at dataene oppbevares uten at uvedkommende får 

innsyn og at den registrerte gis mulighet til å bruke sine rettigheter etter personopplysningsloven på 

best mulig måte.  

Mine personopplysninger og alle data samlet på hesten skal ikke utleveres til andre enn Norges 

Veterinærhøyskole og Norsk Hestesenter.  

Samtykket gjelder for hest/hester med 

Navn Registreringsnummer Chip nummer 

   

   

   

 

Jeg bekrefter at jeg er over 18 år, eller at foresatte har skrevet under dersom jeg er under 18 år.  

 

______________                   _________________________                     ___________________ 

Sted og dato                                                       Navn med blokkbokstaver                                                Signatur (person over 18 år eller foresatt). 
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Vedlegg 6: Ordforklaringer 
 

Abdusere – Flytte noe vekk fra kroppens sentrum 

Anamnese – Sykehistorie 

Bilateralt – På begge sider  

Desmotomi – Fullstendig skjære over et ligament 

Dorsalsiden – Del av kroppen som vender mot ryggraden 

Ekstendere – Strekke ut et ledd  

Epicondyle - De benete fremspringene på hver side av lårbenets kneleddflate (epicondylus medialis & 

lateralis femoris). De er fester for kneleddets bøyemuskulatur. 

Etiologi – Læren om årsaken bak en sykdom 

Femur – Lårbeinet 

Flektere – Bøye et ledd 

Hyperfleksjon – Bøye et ledd mer enn det som er normalt 

Indisert/Kontraindisert - Sykdomstegn som motiverer for en bestemt behandling. Ved 

medikamentell behandling sier man at det eller det medikament er indisert. Ved operativ behandling 

snakker man om operasjonsindikasjon. Taler forholdene mot behandlingen, sier man at den er 

kontraindisert. 

Inkongruent – Ikke sammenhengende 

Intermitterende - Som finner sted med visse mellomrom, periodevis. 

Kaudalt – Bakover (mot halen) 

Korrelasjon – Beskriver sammenheng mellom to datasett  

Lateral – Del av kroppen som vender vekk fra kroppens midtlinje 

Medial – Del av kroppen som vender mot kroppens midtlinje 

Myopatier – Muskelsykdommer 

Osteoligamentøse preparater – Ett preparat av hesteben hvor en kun har beholdt knokler, ledd og 

ligamenter.  

Partiell – Delvis 

Patella – Kneskålen 
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Patogenese - Læren om hvordan en sykdom utvikler seg, dvs. hvordan de sykdomsvekkende faktorer 

virker på kroppen og de mekanismer som settes i sving for å fremkalle symptomene. 

Predisponert - På forhånd gjøre mottagelig (disponert) for (en sykdom). 

Prevalens – Forekomst 

Quadriceps femoris - Lårets firehodete muskel (lårmuskelen).  

Range og motion – Ett friskt ledds maksimale bevegelighetspotensial, som regel er det snakk om 

maksimal vinkel ved ekstensjon, og minimal vinkel ved fleksjon.  

Subchondralt – Under leddbrusken  

Synovitt – Betennelse i membranen som kler innsiden av en leddkapsel 

Tibia – Skinnbeinet 

Trochlea - i anatomien valseformet leddflate. Trochlea femoris blir da den valseformede leddflaten 

på enden av lårbenet.  

Tuberosita – Anatomisk betegnelse på benfremspring med ru overflate, som regel et muskelfeste. 

Tuberositas tibiae beskriver således et benfremsping på skinnbeinet.  

Unilateralt – På en side 
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Vedlegg 7: Medforfattererklæring 
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