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OBS! Informationen och instruktionerna i denna PDF-bok är inte menad som ersättning till 
veterinärvård vid åkommor som kräver detta. Du ansvarar själv för din hästs hälsa och  

behandling och jag tar inte något ansvar för hur du väljer att använda dig av  
informationen som du får tar del av i denna kurs. 

 
Rådgör ALLTID med din veterinär om du är osäker på om eller  

när du kan lymfmassera din egen häst.

VIKTIGT! 
Det är sträng copyright på ALLT material i denna PDF, både på text, bilder och illustrationer, 
jag har lagt ner otroligt mycket tid på att skapa denna kurs och vill inte att den sprids eller 
delas till icke kursmedlemmar. Otillåten kopiering och användning faktureras! 



Inledning
Hej! 

Jag som har satt samman detta utbildningsmaterial samt håller i denna kurs heter  
Irene Salander, jag bor i skrivande stund i Sandviken i Gävleborgs län. Jag är egenföretagare 
och jobbar både med Grafisk formgivning och Hälsa på människa och häst. Jag är bland  
annat utbildad och diplomerad aromaterapeut för häst och använder eteriska oljor i min  
vardag när jag behandlar hästar och människor. Jag använder även red light (kall laser),  
akupressur och lymfmassage i mina behandlingar. Jag studerar nya områden hela tiden för jag 
anser att man aldrig blir fullärd och att det nästan alltid är kombinationen av olika terapier 
och behandlingar som ger framgång. 

Jag har länge förstått hur viktigt ett välfungerande lymfsystem är för kroppens välmående, 
men jag hittade varken någon kurs i ämnet eller litteratur, inte ens på engelska! Så, gissa om 
jag var snabb att anmäla mig när jag såg att Bebe Gransten skulle komma till Eskilstuna i juli 
2015 för att hålla kurs i lymfmassage på häst!  
Får du möjlighet att gå en kurs för Bebe – gör det, hon är otroligt duktig på det hon gör! 

Materialet och tipsen i denna kurs är baserad på den information jag fick av Bebe på hennes 
kurs, men självklart omskriven på mitt sätt samt att jag har lagt till information och detaljer 
som jag själv utvecklat och använder mig av när jag lymfmasserar hästar. Egentligen så anser 
jag att en sådan här kurs ska man gå som en fysisk kurs, det är det absolut lättaste sättet att 
lära sig, men, eftersom jag själv letade information förgäves innan jag lyckades hitta denna 
kurs så känner jag att lymfmassage är en så viktig och effektiv behandling att fler hästar måste 
få möjlighet till det! Så, efter mycket om och men och många önskningar från mina kunder 
från hela Sverige (och även utomlands) så satte jag ihop denna distanskurs! Jag har gjort mitt 
yttersta för att vara så pedagogisk som möjligt och jag har försökt att få ner rätt känsla du bör 
ha i händerna i text. När du kör fast, undrar något eller behöver lite support så har du alla 
möjligheter att få det av mig, antingen via mail (skicka jättegärna bilder på din häst om du 
undrar över något specifikt) eller i kursforumet på facebook.

Jag har delat in denna PDF i fem kapitel, sträckläs den kapitel för kapitel eller hoppa  
mellan dem, det spelar ingen större roll, huvudsaken du tar del av all information så du 
förstår vad lymfsystemet är, hur det fungerar och hur du kan hjälpa det att fungera bättre!  
Det finns massor med information om lymfsystemet, jag har valt att inte ta med allt i denna 
PDF, utan bara det nödvändigaste för att du ska få en bra grund för att kunna hjälpa din häst 
att få fart på sitt lymfsystem. Krångliga termer och en riktig djupdykning i teorin behöver 
nödvändigtvis inte innebära att massagen i sig blir bättre. 

VIKTIGT! 
Det är sträng copyright på ALLT material i denna PDF, både på text, bilder och illustrationer, 
jag har lagt ner otroligt mycket tid på att skapa denna kurs och vill inte att den sprids eller 
delas till icke kursmedlemmar. Otillåten kopiering faktureras! 



Del 1
Vad är lymfsystemet  

och hur fungerar det?



Lymfsystemet - Det bortglömda systemet
Lymfsystemet fungerar som kroppens dammsugare som suger åt sig all ”smuts” d.v.s.  
gamla slaggprodukter, sådant som helt enkelt inte bör finnas i kroppen.  Man kallar ofta  
lymfsystemet för det bortglömda systemet, och det ligger nog mycket sanning i det, med 
tanke på hur svårt det kan vara att hitta bra och detaljerad information i ämnet.  
Eftersom många inte vet vad lymfsystemet är och hur det fungerar så är det lätt att glömma 
bort det, man fokuserar på de delar man vet mer om, t ex foder och näringsintag, eller träning 
och utrustningsanpassning. Lymfsystemet kommer man ofta till den dagen som man märker 
att alla andra åtgärder inte ger effekt på exempelvis hästens svullna ben, plufsiga kropp eller 
envisa fångnacke.

Lymfsystemets uppbyggnad 
Lymfsystemet består av många och små lymfkärl som finns som ett nät i hela kroppen, som 
blodkärl, men istället för att transportera runt blodet så transporterar de här gångarna runt 
lymfvätska. Lymfkärlen har tunna väggar för att lymfvätska lätt skall kunna sugas upp och in 
från kroppens vävnader. Det finns stora och små lymfkärl, i de stora lymfkärlen finns  
klaffar som gör att lymfvätskan bara kan transporteras åt ett håll. T ex. så är dessa klaffar  
riktade uppåt i hästens ben för att hjälpa lymfvätskan att pressas upp från hovarna istället för 
ner i hovarna. Hästar som lätt blir galliga i sina ben blir det antingen pga. för liten rörelse som 
ger stopp i cirkulationen (lymfsystemet har ingen egen pump så som blodbanan har, utan 
lymfvätskan rör sig tack vare att kroppen rör sig, rörelse är jätteviktigt) eller pga att det finns 
ett lymfstopp (en ansamling av lymfvätska som klumpat ihop sig och stoppar upp flödet). 
Ofta finns det lymfstoppet uppe vid armhålan eller högre upp i framdelen när hästen har 
gallor i frambenen, att linda benen ger visserligen en visuell effekt runt kota och skenben, 
men finns det ett lymfstopp högre upp så kommer den vätskan som satt fast nere i benen bara 
att transporteras högre upp för att fastna på nytt. Men det är inte lika lätt att se svullnader 
högre upp i benet, därför luras ögat av att tro att cirkulationen är precis som den ska vara när 
kota och skenben är ”torra och fina”. 



500-1000 Lymfnoder i människans kropp,  
ca 8000 i hästens kropp
Lymfnoder brukar också kallas lymfknutor, de ser ut och känns som små bönformade knölar. 
Dessa noder kan finnas utspridda en och en i kroppen eller så ligger de tätt samlade ihop i 
klungor, då hittar man dem ofta i t ex ljumskarna, armhålorna eller i käkvinklarna. 
Lymfnoder har en viktig uppgift, det är nämligen i dem som de vita blodkropparna  
(som bildar antikroppar mot infektioner och sjukdomar) mognar, ett annat namn för vita 
blodkroppar är lymfocyter och de består av något som kallas för lymfatisk vävnad.  
Dessa noder fungerar som ett filter som filtrerar lymvätskan från bakterier och främmande 
partiklar när den passerar genom. Om tumör- och cancerceller tar sig fram till lymfnoderna 
så förstörs de när de kommer in i nodern. När lymfan kommer ut på andra sidan lymfnoden 
så är vätskan renad och fortsätter sin väg genom lymfsystemet. Det här är anledningen till att 
man ofta kan känna svullnad i dessa lymfnoder (oftast i halsmandlarna som också består av 
lymfatisk vävnad) när man känner sig förkyld, noderna filtrerar då för fullt ut skadliga  
partiklar från din lymfvätska så att de inte sprids till större delar av kroppen. 

Lymfstationer
Vad är då lymfstationer? Jo, det är helt enkelt de platser där flera lymfnoder sitter ihop i en 
klunga. Det är hit man vill ”dra” lymfvätskan som fastnat i kroppen så att den kan renas för att 
sedan avlägsnas från kroppen. Vi människor har de viktigaste lymfstationerna i  
nyckelbensgropen, armhålan, armvecket, ljumskarna och knävecken.  
På denna länk finns en bra illustration på lymfstationerna i människokroppen, det här tillhör 
Bebe Granstens material så det är därför jag inte kopierar in bilden här direkt i mitt material, 
men kolla gärna länken, det är en mycket bra illustration! De gröna linjerna illustrerar den 
stora lymfådern. Här ser du även i vilka riktningar du bör massera för att främja  
lymfcirkulationen.  
http://lymfsalongen.se/wp-content/uploads/2011/05/Affisch_Lymfsalongen2-1.pdf

Bilden visar de lymfstationer (stjärnorna) vi kommer använda oss av när vi lär oss  
lymfmassera hästar, samt i vilken riktning vi bör massera för att få bäst flöde (pilarna). 


