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HOVED-
RYSTENDE…

En lidelse, hvor hesten slår 
med hovedet på en måde, 
der får både ryttere, dyrlæger 
og manuelle behandlere til 
at ryste på hovedet – her 
forsøger vi at slå hovedet 
på headshaker-sømmet

AF NINA MARIE VILLADSEN OG FYSIOTERAPEUT SIDSEL SOMMER

 Hesten er sadlet op og klar til dagens højdepunkt – den 
daglige ridetur. Men så snart du er kommet i sadlen 
og begynder at varme op, begynder hesten at kaste 
med hovedet, og det holder ikke op. Du stopper da-

gens træning og beslutter dig for at anvende mere insektspray 
den næste dag, for hesten er sikkert bare irriteret over de fluer 
og myg, der er i luften. Men adfærden fortsætter. Du beslutter 
dig for at tjekke, om udstyret generer hesten, spænder trensen 
efter, skifter bid, men lige lidt hjælper det. Den næsten kon-
stante kasten med hovedet gør træningen både ineffektiv og 
alt anden end en fornøjelse, og selv om nogle dage er bedre 

end andre, så har du svært ved at forestille dig at vise hesten 
frem, fx ved et stævne. Hesten er headshaker, men hvad vil det 
sige, og er det den sikre dødsdom eller kan problemet løses?

Hvad er headshaking?
Mens det er helt normalt, når hesten slår med hovedet for at 
skræmme insekter væk eller lignende, så er headshaking no-
get helt andet. Ofte udføres adfærden med hovedkastningen 
hyppigt eller næsten konstant under ridning, og det er ikke 
normalt. Ved headshaking kaster eller slår hesten med hove-
det, så næseborene bevæges, og den patologiske manifestation 
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SYMPTOMOVERSIGT OVER  
DE FIRE GRUPPER AF HEADSHAKERE:

De allergiske: Hovedrysten typisk i sæsonen – hjælper ofte 
med mulenet og allergibehandling, fra veterinær homeopat eller 
dyrlægebehandling med medicin.

De neurologiske: En pludselig kraftig nærmest stødagtig rysten på 
hovedet, kommer som lyn fra en klar himmel, som om de får stød 
og er ret svære at håndtere. De kan være bakterielle (borrelia), virale 
(herpes). Sidsel Sommer oplever at kunne lette trigeminusneuralgier 
eller andre nervetryk, hvis de er mekanisk opståede. De kan også 
være virale, så henviser hun til veterinær homeopat og anbefaler 
kolloidt sølv, som er naturens antibiotika, og vira og bakterie er ikke 
resistente over for sølvet. 

De toniske: Træning og arbejde fra jorden.

De mekaniske: Typisk opstået efter, at hesten har slået hovedet på 
fold, i leg, grimeskader, i boks, trailerskader eller lignende. Dem er 
der rigtigt mange af, og dem kan manuelle behandlere ofte hjælpe. 
De slår kranie og nakke skævt og slår derfor med hovedet.

Kilde: Sidsel Sommer

j�Et problem, der hæmmer 
hestens præstationsevne 
og ridelighed, er et udtryk 
for smerter eller ubehag, 
og som kan have næsten 
uendeligt mange årsager og 
kun få behandlingsmuligheder. 
Ikke underligt, at der er 
hovedrysten over hele linjen. 
Men både dyrlæger og manuelle 
behandlere gør deres bedste, 
og ofte lykkes det at nedbringe 
eller helt fjerne headshaking. 
Foto: Shutterstock

OFTE ER LIDELSEN 
MULTI FAKTORIEL, 
OG DET KAN 
VÆRE SVÆRT AT 
FINDE IND TIL DEN 
EGENTLIGE ÅRSAG

k�Headshaking er mest 
mærkbart under ridning, 

men manifesterer sig 
også ofte ved, at hesten 

klør eller gnubber næsen 
oftere end andre heste. 

Foto: Shutterstock

af headshaking indebærer ofte også, at hesten gnider mule og 
næse i hvile. Ud over at adfærden er irriterende under træning 
og praktisk talt ukontrollabel, så hæmmer den også hestens 
præstationsevne væsentligt inden for mange ridediscipliner. 
Hos nogle heste når adfærden endda til et niveau, hvor den 
bliver direkte farlig, tvangspræget og voldsom.

Symptomer
Headshaking er langt fra nogen simpel diagnose med en simpel 
behandling (se symptomoversigten i boksen). Ofte er lidelsen 
multifaktoriel, og det kan være svært at finde ind til den egent-
lige årsag. Symptomerne er ofte en pludseligt opstået rysten på 

hovedet af kortere eller længere varighed. Denne adfærd kan 
være sæsonbetinget, hvor årsagen ofte vil være allergi. Men 
adfærden kan også være fremtrædende ved arbejdspres, kun i 
nogle gangarter, i vind eller sollys, ved berøring af hovedet el-
ler i forbindelse med bid eller fodring. Andre årsager er bl.a. 
øremider, problemer med øjnene, svampeinfektion i luftvejene, 
infektion i mellemøret, tandproblemer, og sågar en lidelse kal-
det fotisk hovedrysten, hvor adfærden fremkaldes af lys (nogle 
mennesker har det, man kalder fotisk nysen, hvor de nyser, 
når de ser ind i lys, fx fra solen). Ofte vil man kunne bemærke, 
at headshakere fnyser kraftigere under ridning end andre, og 
i hvile kan hesten oftere finde på at klø eller gnubbe næsen.
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Der findes også en række biomekaniske årsager, fx hvis 
hesten har været ude for et traume på hoved eller nakke. Det 
er ikke altid hestens ejer kender til et sådant traume. Hesten 
kan fx have siddet fast i boksen i grimen, slået hovedet op i 
en bjælke eller lignende.

Det er derfor ikke sært, at headshaking udgør en vis udfor-
dring for hesteejere og dyrlæger. – Da mange dyrlæger ofte 
kommer til kort med denne diagnose, synes jeg, det er vig-
tigt at få spredt den viden og erfaring, som mange manuelle 
behandlere ligger inde med om behandlingen af disse heste. 
Det være sig osteopater, kraniosakralterapeuter, de mere ruti-
nerede kiropraktorer og andre manuelle behandlere, fortæller 
fysioterapeut Sidsel Sommer, der har omfattende erfaring med 
behandling af netop headshakere.

Årsager
Indtil for nylig gav hesteejerne oftest op, når de havde en 
headshaker. Adfærden var ikke til at stoppe og rideturene 
var ikke længere nogen nydelse, så hesten blev aflivet eller 
slagtet. Tidligere troede man, af headshaking skyldtes dårligt 
tilpasset udstyr, en rytter med en urolig eller hård hånd eller 
et uddannelsesmæssigt problem, hvor hesten havde fundet ud 
af, at adfærden fik rytteren til at opgive træningen. 

I dag er synet på adfærden mere nuanceret, og blandt de 
mange forskellige årsager skal kun nogle få af de mest ud-
bredte eller karakteristiske behandles nærmere i det følgende.

John Madigan fra University of California har forsket en del 
i fotisk hovedrysten hos heste, og mener, at når head shakere 

Foto
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JEG VIL OPFORDRE DYRLÆGER TIL AT HENVISE HEADSHAKERE TIL VIDERE MANUEL 
BEHANDLING, INDEN DE SKRIVER UNDER PÅ PAPIRER TIL FORSIKRINGEN

FYSIOTERAPEUT SIDSEL SOMMER

Mens det er helt naturligt for hesten, 
at slå med hovedet, for at undgå 
insekter, så er det en helt anden sag, 
hvis den slår næsten konstant med 
hovedet under ridning, så kan der 
nemlig være tale om en headshaker. 
Foto: Shutterstock

SIDSEL SOMMER er 
uddannet fysio terapeut 
samt dyrefysioterapeut. I 
2001 stiftede hun Dansk 
Dyre fysio terapi sammen 
med hestefysioterapeut 
Claus Toftgaard. Du 
kan læse mere om 
Sidsel Sommer på www.
sidselsommer.dk samt 
i artiklen ’Fysioterapi 
for rytter og hest’ i 
magasinet Ridehestens 
oktobernummer 2010.
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og stiv. Det kan fremkalde headshaking, men kan behandles 
med milde osteopatiske teknikker eller kraniosakralterapi.

Diagnose
Det er dog kun ca. en tiendedel af headshakerne, der i første 
omgang får en fysisk diagnose. De øvrige 90% betegner man 
ifølge tyske undersøgelser som idiopatiske eller uforklarlige. 
Ofte peger disse tilfælde på en trigeminusneuralgi, som er 
en refleks i den femte hjernenerve, der ligger på ydersiden af 
hovedet og rundt ved næseborene. Ved en trigeminusneuralgi 
aktiveres refleksen ved langt lavere stimulans end ellers. Med 
andre ord: En stimulans der ikke fører til en reaktion eller 
refleks ved en sund hest, vil fremkalde en drastisk reaktion 
hos en headshaker, hvor stimulansen fremkalder et kraftigt 
smertesignal til hjernen og et deraf følgende kraftigt slag 
med hovedet. Ofte skal der ikke mere end et vindpust eller 
en regndråbe til at fremkalde reaktionen.

Endelig kan headshaking også skyldes en adfærdsforstyr-
relse, en stereotypi (som krybbebidning o.l.). Her kaster  hesten 
dog primært med hovedet i hvile og ikke under træning. Men 
generelt kan hestens psyke godt forstærke symptomerne, fx 
kan de være væsentligt forværret i stævnesituationer. 

En tysk undersøgelse fra 2006 forsøgte at opklare head-
shaker-mysteriet ved hjælp af magnetresonanstomografi 
(MRT), hvor man bl.a. fandt frem til, at mange head shakere 
havde forandringer på trigeminusnerven eller kolesterol- 
granolom, samt tumorer i hjerneventrikelsystemet. Samme 
fund optrådte dog hos ikke-headshakere, så derfor mener 
man ikke, at der her er en entydig sammenhæng. 

slår med hovedet pga. skarpt lys, så skyldes det en unormal 
stimulering af trigeminusnerven (den femte og største af de 
12 parrede hjernenerver, en blandet sensorisk og motorisk 
nerve, som giver fornemmelse i ansigt og næseparti). Lysets 
påvirkning af øjet forårsager en unormal stimulering af nogle 
nerver i ansigt og næseparti og resulterer i prikken eller endda 
smerter, som får hestene til at ryste og gnide deres hoveder.

– Der er ofte en biomekanisk årsag til syndromet, som kan 
behandles med manuelle teknikker, så spændingerne slippes 
i det væv, der generer hesten. Så jeg vil opfordre dyrlæger til 
at henvise headshakere til videre manuel behandling, inden 
de skriver under på papirer til forsikringen. Jeg har behand-
let mange heste, der ellers var blevet aflivet, og det ved jeg, at 
mange andre også har gjort. Og det er ikke ordentlig heste-
velfærd, at tage livet af en hest, som ellers ville have en mu-
lighed for at leve et ganske normalt hesteliv. Og det handler 
om formidling af viden behandlerne og dyrlægerne imellem, 
forklarer fysioterapeut Sidsel Sommer, om den øgede videns-
deling, der måske kan være med til at kaste yderligere lys over 
headshaker-mysteriet.

Omkring hjerne og rygmarv ligger yderst den meget stærke 
og fuldstændig uelastiske moderhinde (Dura mater). Den be-
skytter hjerne og rygmarv, som er uregenerérbart væv, og hæfter 
på indersiden af flere hals- og ryghvirvler. Hvis hesten har været 
ude for et voldsomt traume, kan denne meget stærke hinde blive 
beskadiget, og det bevirker, fordi den er uelastisk, at den hiver i 
de steder, den hæfter, bl.a. kraniet og de tre første nakkehvirvler, 
så de ikke bevæger sig så frit, som de skal, men trækker disse 
led ind i en statisk låsning, som gør hele overlinjen ufleksibel 

I FØLGE TYSK FORSKNING FRA 2007 HAR MANGE OGSÅ FUNDET 
EN GOD LINDRING I AT BENYTTE DE SÅKALDTE MULENET
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k�Mulenet har vist sig at 
kunne nedbringe eller helt 

fjerne symptomerne på 
headshaking i flere tilfælde, 
hvor der ikke er en direkte 

fysisk årsag til adfærden. 
Foto: Ridehesten.com/Signe Wiese
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OFTE SES ET KRANIE DER ER 
SKÆVT OG EN DYSFUNKTION 
AF 1.-3. OG 7. HALS/NAKKELED
FYSIOTERAPEUT SIDSEL SOMMER

TA
N

hnm@wiegaarden.dk

Over 100 headshakere er blevet undersøgt på en tysk klinik 
i Hannover, hver hen over en uge, hvor symptomerne er blevet 
studeret både med og uden rytter. Typisk var symptomerne 
kraftigere under udendørs ridning end indendørs eller i hvile. 
En mulig forklaring herpå er, at vejrtrækningen er kraftigere 
under belastning, hvor luftcirkulationen i næsen forøges. Ud 
over symptomerne undersøgte dyrlægerne også hestens øjne, 
ører, mundhule, næsebor mv. Gav disse undersøgelser ingen 
forklaring, så gik man videre med endoskopi og røntgen, og 
siden CT- og MRT-scanning. Førte undersøgelserne til en 
forklaring, så bestod behandlingen i så vidt muligt at fjerne 
årsagen. Var der ingen forklaring, var der kun trigeminusneu-
ralgi tilbage, men heller ikke her er dyrlægerne helt magtes-
løse. De to medikamenter fra humanmedicinen er Cyprohep-
tadin og Carbamazepin og de gør trigeminusnerven mindre 
sensitiv. Behandlingen skal dog vare ved eller gentages med 
jævne mellemrum for at fjerne eller nedbringe symptomerne. 
Det er med andre ord ikke sært, at mange headshakere bliver 
aflivet eller slagtet, og dyrlægerne håber på, at man inden for 
humanmedicinen finder bedre behandlingsmetoder, men må-
ske kan et bedre samarbejde med manuelle behandlere også 
være med til at afhjælpe problemet.

Behandling
Behandlingen af headshaking er afhængig af årsagen til symp-
tomet. 

– Jeg undersøger kraniet samt hele hals og rygsøjle for me-
kaniske skævheder helt ned til halen, og finder ofte mange 
ubalancer i disse heste. Ofte ses et kranie der er skævt og en 
dysfunktion af 1.-3. og 7. hals/nakkeled. De første tre nakke-
led korrelerer med kraniet, og en dysfunktion af disse får deraf 
en betydning for både kæbefunktionen og hovedets stilling i 
forhold til fx bid og foder. Så disse led er af ganske stor betyd-
ning for hestens evne til at bære sig selv og en rytter. Enten 
hjælper behandlingen med det samme, eller der kan gå 1-2 

uger inden vævet finder sig til rette, og hesten vænner sig til 
det, fortæller fysioterapeut Sidsel Sommer.

Ifølge tysk forskning fra 2007 har mange også fundet en 
god lindring i at benytte de såkaldte mulenet. Undersøgelsen 
viste, at headshakerne uden brug af mulenet viste symptomer 
af sværhedsgrad tre på en skala fra et til fem. Sværhedsgrad 
tre beskriver headshakere, der er ridbare, men svære at kon-
trollere. Men med mulenet var hestenes symptomer nede på 
sværhedsgrad et, hvor hestene kun slår med hovedet af og til, 
mens hele 37 ud af 86 headshakere holdt helt op med at kaste 
med hovedet. Der er ingen klar forklaring på dette, men mu-
ligvis kan det have noget at gøre med, at hesten kan gnubbe 
eller klø næsen mod nettet, også under ridning. Men også 
mht. mulenettet går kritikken på, at det kun fjerner sympto-
merne, ikke årsagen. 

Også fluemasker med halvskåle over hestens øjne har vist 
sig i nogle tilfælde at kunne reducere symptomerne, da denne 
reducerer lyset med op til 90% – lys øger nemlig ofte følsom-
heden i trigeminusnerven. Det er også derfor, at man ofte 
kan dæmpe symptomerne ved at ride efter solen er gået ned.

Under alle omstændigheder vil et tæt samarbejde med dyr-
læge og evt. anden behandler være essentielt i forhold til at 
finde den optimale behandling til hesten.
Kilder: Reiter Revue samt fysioterapeut Sidsel Sommer m.fl.
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