
P– På hest synes jeg at kraniosakralterapien har blitt et uunnværlig verktøy. 
De har mye spenninger i hode og nakke pga. hodelag som strammer samt 
i ryggen på grunn av saltøy og ridning. Dette gir skjevheter som ved enkle 
teknikker kan rettes opp slik at hesten kan trenes riktig igjen, sier Heidi.

DETTE ER KRANIOSAKRALTERAPI
- Kraniosakralterapi er en behandlingsform som tar utgangspunkt i at 
feilstillinger i hodeskallen (kraniet) påvirker korsbenet (sacrum) og om-
vendt. I hodeskallen er det flere knokler som har leddforbindelser og som 
overlapper hverandre. Festet til hodebeinene har vi et system av hjerne-
hinner som omslutter nervene på veien fra hjernen og ned ryggen før 
nervene går ut til hele kroppen. Kommer knoklene ut av stilling, kan ner-
ver og blodsirkulasjon påvirkes negativt. Hjernehinnen inne i hodeskallen 
fortsetter inne i ryggmargen og fester seg til korsbenet. Hodeskallen og 
ryggraden er nært knyttet sammen og feilstillinger i hodeskallen kan 
gjøre at korsbenet kommer ut av stilling og man kan få forskjellig 
bekkenproblematikk. Når dette behandles via kraniosakral-
terapi, justeres og korrigeres knoklene tilbake til normal-
posisjon for å frigjøre spenninger og harmonisere det 
sentrale nervesystemet, forteller Heidi.

FREMMER 
SELVHELBREDELSE
Kraniosakralterapi innebærer en behandlings-
form som krever stor nøyaktighet og presisjon. 
Behandleren bruker fingrene forsiktig for å jus-
tere beina i kranium og korsben. Dette frigjør 
spenninger og harmoniserer det sentrale ner-
vesystemet. – Kraniosakralterapi skaper balanse 
og rom for helbredelse, det fremmer kroppens 
naturlige evne til å helbrede seg selv. Kroppen 
vil alltid forsøke å skape balanse, ofte gjen-
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HVOR KOMMER KRANIOSKRALTERAPI FRA?
Kraniosakralterapi har utviklet seg ut fra osteopatien. Rundt 1900 oppdaget dr. William Sutherland hvordan bein i 
kraniet var knyttet til korsbenet. Han oppdaget at press på forskjellige bein i kraniet påvirket korsben og bekken – og 
omvendt. Dr. John E. Upledger regnes også som en av kraniosakralterapiens oppdagere. Terapien innebærer ingen 
fysisk manipulasjon av bein eller vev, det brukes kun et lett press med ca. 5 gram trykk på spesifikke områder for å frigjøre 
restriksjoner. Terapiformen konsentrerer seg spesifikt om kraniet, ryggraden og korsben, men siden hele kroppen henger 
sammen som en enhet, brukes teknikkene også andre steder på kroppen.
Det er gjort mye forskning på kraniosakralterapi og effekt av denne på humansiden.
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nom ved å kompensere andre steder i kroppen. Disse kompensasjonene 
koster kroppen mye over tid og kan gi problemer i hele bevegelsesappa-
ratet og på sikt også adferdsproblemer. Å gjenskape kroppens balanse er 
vitalt for at et dyr skal kunne leve et langt og godt liv og ikke minst for 
at den skal kunne prestere, sier Heidi. 
- Hestens skalle er som et sikksakk puslespill av 26 individuelle bein, holdt 
sammen av suturer som fungerer som ledd. Disse er laget for å kunne 
absorbere energi fra evntuelle traumer mot kraniet. Skallen til et nyfødt 
dyr er satt sammen av mange individuelle plater og utvikler seg frem til 
5-6 års alderen. Alt press utenfra samt traumer mot et ungt kranie kan 
gi langtidsproblemer.
- Skal noen utføre kraniosakralterapi på hesten din, så skal kunnskapen 
være i orden. Utdannelse som veterinær, naturmedisinsk dyreterapeut, 
osteopat o.l. er grunnlaget i tillegg til videreutdannelse i kraniosakralte-
rapi, sier Heidi.

FOR AKUTTE OG MER KRONISKE LIDELSER
Det overordnede målet med behandlingen er å skape en balanse i hestens 
bevegelsesapparat. – Men den kan også brukes til å behandle konkrete 
problemer som traumer mot hode, nerveparalyser, skjevheter, feilstilte 
beinplater, ubalanser i kjeve og kjeveledd, hoderisting og halthet. Også 
krybbebiting, adferdsproblemer, ubalanse i hormonsystemet, immunli-
delser, mentalt stress, artritt, problemer i bakparten, kroniske ledd- og 
ryggsmerter, etter operasjoner og ved problemer i det sentrale nervesys-
temet er kraniosakralterapi en aktuell behandlingsform, dette fordi hele 
kroppen fungerer sammen som et helhetlig system og alle ubalanser vil 
påvirke hestekroppens funksjoner, sier Heidi. – Kraniosakralterapi kan 
brukes til å behandle både akutte skader og mer kroniske lidelser.

FEIL TILPASSET UTSTYR KAN GI PROBLEMER
Stramme neseremmer er noe som har kommet i fokus i det siste. – Mange 
hester går med for stramme neseremmer og nakkebånd som skaper spen-
ninger og skjevheter i kraniet eller generelt feiltilpassede hodelag og grimer. 
Bittet og en hard hånd skaper også mye ubalanser i kjeveledd og i resten 
av kraniet også. Hester har også mye ubalanser i rygg, korsben og bek-
ken. Årsakene til dette er varierende, men det kan komme av feil tilpas-
set sal og feilridning. Måten hesten ris på kan også skape mye spenninger 
og ubalanser i hode, rygg og bakpart. Drektighet og fødsel er videre noe 
som kan ha bekkenproblemer som følge, sier Heidi. 

BUKKER HESTEN DIN?
Som hesteeier har du et stort ansvar. Daglig er det din oppgave å følge 
med på hesten og dens ve og vel, legge merke til endringer og kontakte 
veterinær hvis du oppdager noe. – Det er grunnleggende viktig at hes-
ten ved et eller annet problem alltid først undersøkes av veterinær slik 
at man kan utelukke indremedisinske årsaker til dyrets endrede adferd 
eller smerter. Kraniosakralterapi kan fint utføres sammen med veteri-
nærmedisinsk behandling. Jeg ønsker alltid at mine pasienter jevnlig un-
dersøkes av veterinær, og jeg har gjerne en løpende dialog med hestens 
veterinær, sier Heidi.

Indikasjoner på at kraniosakralterapi kan være noe for din hest kan være 
at hesten bukker, at den har vanskelig for å gjøre overganger og å holde 
travet. – Hvis hesten føles flat under trening, har den vanskelig for å puste 
ordentlig, gnisser den tenner eller at den har vanskeligheter med å tygge 
kan også være indikasjoner, sier Heidi. – Hodepine hos hesten kan også 
tilsi at kraniosakralterapi kan være aktuelt. 
Hodepine kommer ofte ved spenninger etter feilriding, for hard hånd eller 
hodelag som ikke passer. Spenninger i kraniet vil etterhvert gi smerter, og 
hester viser oftest  dette ved å plutselig bli vanskelige å få på grime eller 
hodelag og vil ikke bli tatt på hode/øvre del av nakken. De kan virke ir-
riterte og grinete, noen stiller seg med hodet lavt og gjerne mot en mørk 
krok i boksen. Alle endringer i oppførsel indikerer at noe er i forandirng 
i hesten, ikke alttid er det noe galt, men det er viktig å observere hesten 
daglig og få den undersøkt om noe endrer seg.

Å TENKE PÅ UNDER TANNBEHANDLING
- Tannbehandling av hesten er en svært viktig del av hestens helse og bør 
gjøres 1 til 2 ganger i året, understreker Heidi. – Men spekulumet som 
holder hestens munn åpen slik at veterinæren kan jobbe sikkert i hes-
tens munn, holder hestens munn åpen i en unaturlig posisjon som igjen 
kan skape unaturlig press på beina i kraniet. Det er viktig at veterinæren 
løsner ofte på spekulumet og gir hesten pauser gjennom hele tannprose-
dyren slik at kjeven får hvilt. Etter tannbehandling kan det forekomme 
skjevheter som skaper feilposisjon av kjeveledd som igjen gir behov for 
oftere sjekk av tennene; en ond sirkel av ubalanse. Kraniosakralterapi et-
ter tannbehandling kan derfor være spesielt nyttig, sier Heidi.

BEHANDLINGEN
Ved behandling vil terapeuten først undersøke dyrets bevegelsesmøn-
ster, holdning og bløtvev. Så brukes kraniosakralteknikker for å under-
søke og løse opp restriksjoner i bevegelsesapparatet og skape flyt og ba-
lanse igjen. – Ved førstegangs konsultasjon, går jeg alltid igjennom hele 
dyret og dens sykehistorie for å kartlegge dyrets behov for behandling. 
Ut fra dette vurderer jeg hvilken behandlingsmetode som vil være best 
for dette dyret. Ved hver behandling vurderer jeg så hva som er best for 
denne hesten fremover. Ofte bruker jeg en kombinasjon av behandlinger, 
f.eks. muskelterapi og kraniosakralterapi, men kraniosakralterapi alene 
kan fungere. Man må heller ikke gi for mange typer behandlinger på en 
gang. Kroppen må få klare beskjeder om hva den skal jobbe med, og gir 
vi den beskjed om å fikse flere forskjellige ting, vil den ikke klare å gjøre 
en like god jobb med alt. Men ulike behandlingsmetoder som gir samme 
beskjed understreker hva kroppen skal jobbe med. Det er også viktig å 
gi kroppen tid til å gjøre jobben ordentlig. Min jobb som terapeut er å 
hjelpe kroppen videre når prosessene stopper opp, ikke mase mens pro-
sessene er i gang, sier Heidi.
Hvor mange behandlinger som er nødvendig, varierer. – Hvor raskt ting 
går kommer an på kroppens evne til helbredelse og hvor mye hjelp den 
trenger utenfra for å finne balansen. Omfang av skade/ubalanse og hvor 
lenge den har hatt problemet kommer inn her. Akutte ting løser seg gjerne 
raskere enn mer kroniske ting. Noen blir fine etter to behandlinger, andre 

trenger hjelp over lenger tid. Det er viktig at man ikke avslutter behand-
lingen for tidlig, da kan gjenværende ubalanser og spenninger raskt føre 
hesten tilbake til tidligere smertetilstand.
- De fleste hester liker denne terapien og slapper fort veldig av, den går 
kun ut på lett berøring og ingen smerte. De merker også kjapt at dette er 
en behandling som jobber på parti med kroppen. Jeg har ennå ikke vært 
borti dyr som jeg ikke har fått lov til å behandle. Noen kan synes det er 
litt skummelt at noen skal ta så mye på dem, og da bare lett og ikke type 
klø som eieren gjerne gjør. Men de venner seg fort til det. Mange viser at 
det skjer ting i kroppen, de sukker, smatter og tygger. Ofte kan eier se at 
hesten allerede under behandling virker lettere til sinns. Noen blir veldig 
slitne etter behandling og trenger noen dager med ro før man ser bedring.
Hva kan så hesteeieren gjøre hjemme som underbygger denne behandlin-
gen, utover å sørge for rett tilpasset utstyr og å øke sine egne rideferdig-
heter? Heidi svarer: - God og jevn trening, mindre stress og riktig fôring 
er alltid viktige faktorer i et godt dyreliv!  n
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- Det overordnede målet 

med behandlingen er å 

skape en balanse i hestens 

bevegelsesapparat, sier 

naturmedisinsk dyreterapeut 

Heidi Bye Svartangen.

SPØR HEIDI!


