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Ordföranden har ordet 
Vintermörkret har sänkt sig över oss och 
snön lyser med sin frånvaro, i alla fall här 
i Siljanstrakten och säkert i många andra 
delar av landet. Den här julen var nog 
extra efterlängtad, även om den kom att 
bli av det ovanligare slaget för många av 
oss. 

Förhoppningen är att nästa år ger 
möjlighet till nystart. Vi behöver hjälpa 
varandra att hitta vardagens guldkorn 
tänker jag. OHI, både styrelse och aktiva 
medlemmar, arbetar ivrigt för att lyfta 
fram kunskap och lyckade exempel som 
visar på möjligheterna med 
Hästunderstödda insatser inom ett brett 
spektrum av verksamheter och till flera 
olika målgrupper. Vi skapar nu en ny 
hemsida som släpps inom kort, en som 
är mera utåtriktad och informativ även 
mot de som efterfrågar HUI. 
Tilläggsutbildningen i Strömsholm rullar 
på för fjärde året och utvecklas ständigt. 
Verksamheter med HUI syns i TV, hörs i 
radio och skrivs om i tidningsartiklar. 
Forskningsprojekt och 
kunskapssammanställningar pågår. Nya 
böcker släpps. Intresset för etikfrågor, 
kvalitetssäkring och certifiering ökar. Jag 
hoppas att vi under nästa år kan ta 
galoppsprång mot att gemensamt 
tydliggöra utmaningar, behov och 
möjligheter för att stärka vår bransch.  
Var rädda om er! 

Önskar alla ett Gott Nytt År 
från verandan på min 
arbetsplats! 
 Marie Gudmundsson, ordf 

 

 

  

 

Har du betalat 
medlemsavgiften för 2021? 

Medlem 300 kr 

Associerad medlem 200 kr 

PG: 820054-5 
                 

 

Redaktionens ruta! 

Nu går vi över till nya tider! Nytt år och  nya 
förutsättningar! 2021 blir året då UTE är Inne! 

HUI är en del av lösningen för utmattad vårdpersonal 
och för covidpatienter med kvarstående symtom. Men 
också för alla med psykisk ohälsa,  varaktiga eller akuta  
funktionsnedsättningar, problematisk skolfrånvaro eller 
kanske unga med demenssjukdomar. 

I detta nummer lyfter vi samarbete med BUP i södra 
Sverige, anmäler den nya boken ”Hästen och den 
mänskliga hälsan”, berättar om internationellt 
samarbete och lite annat utöver styrelsens nyheter. 

Trevlig läsning! 

Inom OHI märks få åsikter utöver de som styrelsen och 
redaktören för fram. Under vinjetten ”Debatt” hoppas 
jag att vi kan få utrymme för olika synpunkter på stort 
och smått. Etiska aspekter på hästhållning inom HUI har 
efterfrågats – vilka tankar finns? Vilka budskap om 
hästars helande krafter florerar i media? Jag hoppas på 
kloka reflektioner om detta och mycket annat! 

 

Har du tips på innehåll i kommande nummer, tveka inte 
att höra av dig! Har du eget material? Skriv! 

maggan.hakanson@gmail.com 
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Organisationen för Hästunderstödda insatser är en ideell non profitorganisation för dig som 
vill öka tillgängligheten till hästen och dess miljö i samhällets olika insatser mot ohälsa. 

 

 
OHI s definition av Hästunderstödda Insatser antagna 2020 

Var hör dina aktiviteter hemma? Inom en eller flera av ovanstående rubriker? Målet med 
aktiviteten avgör hur den definieras och din profession avgör vilka befogenheter du har i 

förhållande till din klient/student/elev/ patient/kund. 

Tillsammans utvecklar vi en hållbar och etisk bransch med respekt för de levande individer 
som omfattas. 

Vi verkar inom olika verkligheter, med olika mandat från samhället men med ett gemensamt 
mål – att ge människor möjligheten att öka sin livskvalitet och sitt välbefinnande genom 

möten med hästen och dess miljö. 

 

Arbetet med hemsidan fortlöper och den börjar ta allt mer form - vi ser fram emot att få 
dela denna med er framöver! Hemsidan var därför ett huvudtema under ett längre möte där 
vi gick igenom layout, innehåll och bilder. Det är roligt att tillsammans fundera kring dessa 
frågor, samtidigt som vi har tagit in professionell hjälp i genomförandet.  

Tillsammans med HNS planerar vi en hearing för att kartlägga branschen, mer information 
om detta kommer så småningom! 

Avslutningsvis har certifieringskommittén gått igenom årets ansökningar och beslut har 
fattats i styrelsen. Ni som ansökt om certifiering/förnyad certifiering kommer att få besked 
inom kort.  

Allt gott! Matilda Uggla, vice ordförande OHI 

Nytt från Styrelsen 
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Inga region- eller professionsgrupper har mötts – pandemikonsekvenser!!  

 

Den 26 mars 2021 går årsmötet av stapeln och vi skall åter välja ny styrelse. Som varje år så 
kommer halva styrelsen väljas för en två års period, suppleanter på ett år och ev fyllnadsval 
gäller ett år. 

I skrivande stund vet vi inte om alla sittande ledamöter vill ställa upp för omval eller om 
någon kommer att avgå.  

Valberedningen vill vara ute i god tid och uppmana dig som betalar full medlemsavgift att 
överväga om inte just du skall delta i styrelsens arbete och aktivt medverka till utvecklingen 
av hästunderstödda insatser i Sverige. 

Det är givande att vara med i styrelsen! Styrelsearbete är utvecklande både professionellt 
och personligt och bra att ha med på sitt CV. Men alla viktigast – det är kul och det ger 
mycket tillbaka! Delta du också och dela med dig av dina kunskaper och kompetenser! 

Valberedningen, Ami Ireström, Rita Schulte-Stukenborg och Margareta Håkanson tar gärna 
emot din intresseanmälan. Maila kontakt@ohi.nu och adressera till valberedningen. 

 

I samarbete med BUP i Kristianstad kommer projekt Våga i Samspel med Häst (VISH) starta 
under våren 2021. På Kluvhult kommer projektet erbjuda ungdomar med ätstörningsdiagnos 
från öppenvården att delta i ett 12 veckors program under ledning av  Mariliis Auli, 
fysioterapeut och Britt Marie Bjerre, OHI certifierad hälsopedagog. En BMI gräns är satt för 
deltagande och frågeställningen är om HUI kan reducera tiden i behandling i öppenvård för 
patientgruppen. 

Vi ÖNSKAR LYCKA TILL och ser med spänning fram till att få ta del av erfarenheterna! 

========================================================================== 

Professioner och regioner 

HUI verksamheter samarbetar med BUP  

 

Nytt från Valberedningen 

mailto:kontakt@ohi.nu
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BUP i Ängelholm och i Helsingborg, öppen- och slutenvårdspsykiatrin och barnklinikerna i 
nordvästra Skåne har sedan 2004 gradvis utvecklat samarbete med Benedicte Cappelen, 
privatpraktiserande fysioterapeut med inriktning mot barn och unga samt psykisk ohälsa. 
Hon har också en schweizisk vidareutbildning i HUI. Patienterna remitteras till fysio-
terapeutisk behandling och Benedicte bedömer sedan om hästen är en lämplig partner i 
behandlingen. De flesta patienterna har psykosomatiska eller psykiatriska diagnoser och 
erbjuds fysioterapi för dessa tillstånd, corona-anpassat, utomhus och med alla 
säkerhetsaspekter i åtanke. Ångestreducering, interaktion med djur och människor, 
beröring, positiv kroppsupplevelse samt meningsfulla aktiviteter ingår i den 
fysioterapeutiska behandlingen. Remisserna kommer från psykiatriker, psykologer, 
barnmedicinare och kollegor i slutenvård och i primärvård. Som privatpraktiserande 
fysioterapeut ingår man ju inte i ordinarie behandlingsteam, men Benedicte har handledning 
via Inga Lena Bengtsson, psykiater som tidigare var knuten till Rehabträdgården i Alnarp, och 
viss kollegial handledning via kollegor i fysioterapi. (Det är ett upplägg som rekommenderas 
andra som möter personer med psykisk ohälsa – skaffa dig en handledare! Det vinner både 
du och patienterna på. Reds anm) 

=========================================================================== 

BUP i Region Halland hade 2017-2018 samverkan med Grön Hälsa & Rehab och Gill Croona, 
OHI certifierad leg sjuksköterska. Målgruppen var ungdomar med diagnos depression och i 
pågående samtalsbehandling. Gill berättar så här:  ” Under ett år, sommaren 2017 till 
sommaren 2018, hade BUP i Falkenberg ett projekt här. Enligt ansökan ser det ut som 
projektet bara hade ett syfte men det var dubbelt. Huvudsyftet var såklart att flickorna skulle 
må bättre men det handlade också om att psykologerna (som var med här) skulle få en 
bättre relation med flickorna. När de möttes på vårdcentralerna pratade inte flickorna med 
dem över huvud taget! De ville inte träffa de tråkiga tanterna och kände inte alls för att 
släppa in dem i sina liv. Tanken var att när flickorna skulle se att deras psykologer faktiskt var 
hästtjejer så skulle det bli annorlunda - och det funkade! Är du förvånad? 

Vi träffade det här gänget en gång i veckan i ett år och såg ärligt talat inte de stora 
förändringar som skedde  - för när flickorna kom hit och hoppade ur bilen och pratande och 
skrattande sprang till de olika djuren så hade vi verkligt svårt att förstå att detta var 
Falkenbergs mest deprimerade unga damer! 
 
Hur som helst var det ett jätteroligt projekt och med det bra resultatet som utvärderingen 
visade hade man kunnat förvänta sig att verksamheten skulle permanentas.  Men så 
fungerar det inte i Halland. Ett projekt är ett projekt som ska pågå en viss tid och sen är det 
över - alldeles oavsett allt! Förvånad?” 
 
========================================================================== 

BUP i Borås har sedan flera år samverkan med Borås fältrittklubb med goda erfarenheter. Nu 
kanske fler verksamheter i närområdet kan bli HUI resurser för BUP Borås efter att kontakter 
har upprättats. 
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Finns det andra planerade projekt i samarbete med BUP runt om i landet? Hör av dig så 
sprider vi kunskapen och skapar underlag för forskning och för erfarenhetsutbyte. 

 

 Konferenser och kurser  

 

HETI International Congress     

INVITATION 
It is a great honor and pleasure to inform you that the Korea 
Association of Therapeutic Horsemanship (KATH) and 
Korea Racing Authority (KRA) will host the 17th HETI 
International Congress (HETI 2021 SEOUL), in Seoul, 
Korea, from June 7-11, 2021. 

For HETI 2021, Under the theme of “Widen the Spectrum”, 
we expect over 800 instructors, therapists, and experts from 
around the world for an exchange on the developments and 
future vision of our field. 
We are preparing an exciting 5-day program to facilitate worldwide collaboration among organizations 
and individuals whose objectives are philanthropic, scientific, and educational in the field of equine 
assisted activities and therapies. HETI 2021 will be the best opportunity to exchange and develop your 
ideas with experts in our field. 

We look forward to seeing you at HETI 2021 SEOUL and hope you stay healthy and safe until then. 

OVERVIEW 
Title 17th HETI International Congress 

Date June 7(Mon) – 11(Fri), 2021 

Venue  COEX, SEOUL, KOREA (Virtual & Onsite Conference) 

Theme Widen the Spectrum 

Language English 

Organizer  

Korea Association of Therapeutic Horsemanship (KATH) 

Korea Racing Authority (KRA) 

Programs  

Pre-Workshop, Plenary Lecture, Parallel Session, Clinic to Arena, HETI Open Forum, Research 
Forum, Education Forum, Delegates Forum, Post-conference Workshop, Oral/Poster Presentation 
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Call for Abstracts 
The HETI 2021 Organizing Committee cordially invites you to submit abstracts. All abstracts must be 
submitted via the "Online Submission” system. Submitted abstracts will be reviewed by the Scientific 
Program Committee. 

For details, please visit http://heti2021.org/html/?pmode=Abstract_Submission. 

Registration 
Take advantage of discounted rates! 

For details, please visit http://heti2021.org/html/?pmode=HowtoRegister. 

 

Category Early Registration 
By February 20, 2021 

Pre-Registration 
By April 30, 2021 

General USD 550 USD 600 

Student USD 280 USD 450 

KEY DATES 

Deadline for Abstract Submission: FEB 20, 2021 

Deadline for Early Registration: FEB 20, 2021 

Notification of Abstract Acceptance: MAR 19, 2021 

Deadline for Pre-Registration: APR 30, 2021 

HETI 2021 Secretariat 
Tel: +82-2-557-8422, 8423 l E-mail: seoul@heti2021.org l Homepage: http://www.heti2021.org/ 
 

========================================================================== 

22-24 June 2021   
Equine Cultures in Transition - Past, Present and Future Challenges  

 
Call for papers 

The conference brings together an international and interdisciplinary field of researchers. The unifying 
interest in the conference is scientific questions about the horse as well as the horse in society and the 
relation between humans and horses. In focus for the conference this year are questions regarding past, 
present and future challenges in relation to horse – human activities and interaction. Horse welfare and 
ethical issues regarding horses and horse keeping are a common thread through all the sessions.  
 

http://heti2021.org/html/?pmode=Abstract_Submission
http://heti2021.org/html/?pmode=HowtoRegister
mailto:seoul@heti2021.org
http://www.heti2021.org/
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The conference will take place online and includes the following sessions with oral 
presentations organized in five themes:  
Theme One: Psychological, pedagogical and didactic perspectives on the relation between 
human and horse. The theme also includes challenges for equestrian coaching.  
Within this theme we invite papers that address the demands of educating people that handle horses in 
different ways. We also address issues regarding new demands, such as mental and physical 
challenges, on riders when conditions for sport and recreation in companionship with horses are 
developed.  
Theme Two: Historical, philosophical and ethical perspectives on human-horse relationships  
Within this theme we invite papers that specifically explore historical, philosophical and ethical 
questions regarding interspecies communication and aspects on horse-handling in both the past, the 
present and in the future.  
Theme Three: Consequences for the human-horse relationships connected to the lifestyle of 
modern humans – for example leisure, sport, tourism, technology and media.  
Within this theme we invite papers that explore human-horse interactions through tourism, sports and 
leisure in the light of modern lifestyle such as for example globalization and social media. 
Consequences of modern technology in our interaction with horses are also welcomed in this theme.  
Theme Four: Issues related to equine assisted therapy, in relation to the human body, mind and 
social work  
Within this theme we address questions about practical and ethical implications, as well as considering 
future challenges and advantages of using the horse in equine assisted therapy in relation to both 
psychological and physical treatment and other arenas for social work.  
Theme Five: We will also organize open sessions for those of you who would like to address an 
issue outside of the sub-themes.  
We also invite social science and humanistic research that focuses on other aspects of challenges we 
stand for in the human-horse relationship. What we can learn from the past and how to approach the 
future.  
 
Abstract submission  -  February 28 
We welcome researchers with diverse backgrounds, both disciplinary, theoretical and methodological. 
We welcome submissions from colleagues at any stage of their academic career. Please make a note if 
you recently received your PhD, we are trying to give a special slot for you in the programme. The 
abstract should be submitted to Susanne.Lundesjo-Kvart@slu.se at latest 28 February  
Submissions should include title of the presentation, an indication of which theme the paper falls 
under, four key words, an abstract of maximum 250 words, author(s) and affiliation, author bio (max 
100 word). Since the conference will be held virtually with delegates from all over the world we also 
need you to inform us about the timezone that you are within.  
If your abstract were accepted last year and you want to present it this year instead you still need to 
resubmit your abstract including all requested information above. Just make a note that it was accepted 
last year. Off course, you also have the possibility to send in a new abstract to replace the last one.  
A Best presentation award will be given to honour the memory of Karen Dalke that tragically past 
away soon after the conference in Leeds. Applicants should just make a note about this when 
submitting their abstracts.  
The Solidarity Prize for Excellence in Early Career Equine Research  
This award recognizes high quality early career equine research and supports a junior scholar with 
excellent potential. Current graduate students and those who received their PhDs in 2016 or later who 
will be presenting at the virtual Equine Cultures in Transition conference in 2021, are invited to 
submit their work. To be eligible, papers must consider one or more of the following: equine and/or 
human-horse wellbeing, work and labor issues, interspecies ethical and/or methodological 
possibilities.  
Applicants should submit their conference papers of approximately eight pages in length along with a 
short biography to Kendra Coulter at kcoulter@brocku.ca by June 1st, 2021. Submissions will be 
assessed by a jury of leading human-horse researchers and the winner will be honored at the 
conference. The prize includes $250 CDN.  
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Important dates: 15 November Abstract submission opens 28 February Deadline for abstract 
submission 2 Mars 2020 Registration open 2 Mars 2020 Notification of acceptance 28 May 2020 
Deadline registration  
More information about the conference can be found at the conference website or by joining us at 
facebook “Equine Cultures in Transition”. You are also welcome to send questions to: 
Susanne.Lundesjo-Kvart@slu.se. 

 

   

 

 

 

Efter årsskiftet kan Stiftelsen Hippocampus 
äntligen slå upp portarna till Stall 
Kungsgården vid Drottningholms slott. Ett 
centrum för hästunderstödd terapi, 
lärande och aktivitet med fokus på lust, 
glädje och jämlik samvaro. Under hösten 
har omfattande ombyggnader genomförts 
för att skapa bästa tänkbara 
förutsättningar för verksamheten.  

Visionen är att skapa ett resurs- och 
kunskapscentrum. En mötesplats där 
hästen, hästens miljö och aktiviteterna kring 
hästarna kan bidra till människors 

livskvalitet och upplevda hälsa. Vi vill också att satsningen på Stall Kungsgården ska bidra till 
att flytta fram positionerna för hästen som samhällsnyttig hälsoresurs genom samverkan och 
kunskapsspridning.   

Idén att försöka skapa ett resurs- och kompetenscentrum för HUI tog fart under åren 2014-
2017. Under den perioden arrangerade Stiftelsen Hippocampus konferenser i sex regioner 
på temat Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg, med stöd av Arvsfonden 
och i mycket nära samverkan med företrädare för OHI, forskare och företrädare för 
hästunderstödda verksamheter.  

Det har varit en lång resa med många ”up´s and  down´s”, från att teckna hyresavtal med 
Ståthållarämbetet, finansiera den omfattande ombyggnaden och uppbyggnaden av 
verksamheten, till att kunna hålla igång en begränsad verksamhet under pågående bygge 
och pandemi.  Utan vår dedikerade styrelse med ordförande Olof Karlander i täten, 
bidragsgivare, samarbetspartners och inte minst enskilda personers pro bono-insatser hade 
projektet definitivt inte stått där vi är idag.  

Efter årsskiftet ska vi kunna flytta in i våra besöks- och personallokaler. Stor vikt har lagts vid 
att skapa en miljö som är välkomnande, funktionell, hållbar och självklart tillgänglig för våra  

Stall Kungsgården –på väg att bli verklighet!                     
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ryttare och besökare. Här finns 
omklädningsrum med dusch, 
toaletter, utrymme att softa i en 
soffa och att ta en fika, ett par 
rum för undervisning i en liten 
grupp eller för en stunds 
avskildhet och ett större 
mötesrum.  

 

 

Den nya rampen 

 

 

 

Stallet har plats för 13 hästar och en separat 
skötselavdelning.  Stiftelsen disponerar cirka 7 ha 
hagmark som dock behöver genomgripande 
skötselåtgärder. Målsättningen är att hålla hästarna 
utomhus och i flock så mycket som möjligt. Till 
anläggningen hör också det gamla ridhuset som får en 
rejäl uppfräschning med ny botten och belysning. 
Utomhus finns skötselplatser, uppsittningsramp och 
ridbana. Dessutom planeras för en gårdsnära ridslinga.    

 

 

 

                 Stallet, ljust, rymligt och fräscht. 

Nu ligger fullt fokus på att bygga upp verksamheten. Målgrupp är barn och unga med olika 
slag av funktionsnedsättningar – eller som av andra skäl behöver stöd i sin livssituation. Det 
kan handla om rörelseträning på hästryggen, hästen som stöd för lärande och stallet som en 
motiverande och meningsskapande miljö.  Men även vuxna ska kunna ha nytta och glädje av 
Stall Kungsgården. En dialog har inletts med Silviahemmet som har sin dagverksamhet för 
yngre och äldre med demenssjukdom på promenadavstånd från gården. 
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Samverkan med grundsärskolan Järva VIP fortsätter som tidigare och vi jobbar på att utöka 
samarbetet med fler särskolor. 
Stiftelsen har också smugit igång 
projektet Hästen och stallet som 
motiverande miljö för barn och unga 
med problematisk skolfrånvaro med 
stöd från Hedlunds stiftelse. Under det 
kommande året är planen att erbjuda 
fler familjer möjlighet att ta del av den 
hästunderstödda verksamheten som 
en motiverande och meningsfull 
aktivitet och en väg att bryta barnets 
isolering i hemmet.  

 

                                                                            Anton på Angel 

Under hösten har vi även fört en dialog med Ekerö kommun, Centrala elevhälsan som 
arbetar på att prova och utarbeta nya former för att stödja elever med AST/ADHD och 
långvarig skolfrånvaro. Tillsammans har vi utarbetat projektidén Skolnärmande via häst- och 
stallaktivitet. Ekerö kommun har sökt medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten till en 
försöksverksamhet vid Stall Kungsgården med start ht 2021.  

Tack vare ett fint samarbete med Vällingby Ridcenter, 
Äppelvikens ridskola, Skärgårdens Rid-och Friskvårdscenter 
Gustavsberg och Clarebergs Ridklubb/Ackordshäststiftelsen 
har vi nu fyra äldre ridskolehästar i stallet som får ett lagom 
aktivt pensionärsliv hos oss.  I takt med att verksamheten 
växer kommer vi också att se oss efter fler lämpliga individer.  
Sedan – inte att förglömma – har Ami Ireström sin lilla åsna 
Matteo på Stall Kungsgården. Vår mascot, eller härförare som 
Ami brukar säga. 

Stiftelsen Hippocampus är huvudman för Stall Kungsgården. Det innebär att 
verksamheten drivs i stiftelseform, utan vinstintresse. Verksamheten leds av Pia 
Tillberg. Pia är legitimerad fysioterapeut, OHI-certifierad och har arbetat med 
hästunderstödda insatser för personer med funktionsnedsättning sedan 1989. 
Etableringen av Stall Kungsgården har möjliggjorts genom stöd från bidragsgivare 
och samarbetspartners som Allmänna Arvsfonden, Agria Djurförsäkring, ATG, G 
Construct, Gålöstiftelsen, Mats Klebergs Stiftelse, Menhammar Stuteri, Stiftelsen 
Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Stiftelsen Svenska Hästhem. För 
mer info; stallkungsgarden.se                              Matteo – mascot och härförare 
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Nu ser vi fram mot det nya året och att 
pandemin släpper greppet så att vi kan 
välkomna alla som vill besöka oss på 
Stall Kungsgården! 

 

 

 

God Jul och ett Bättre Nytt År! 

Pia Tillberg & Christina Risshytt-Collman              Christina                Emma                             Pia 

 

 

Equine Behaviour – onlinekurs tillgänglig 

En terminkurs på collegenivå erbjuds alla som är intresserade av hästars beteende. Kursen 
ges av Yavapai college. Varje vecka sänds litteratur, undervisningsvideos, quiz och ett 
diskussionsforum. 

Kursen fokuserar på förståelse för hästens beteende och kognition (mental kapacitet och 
inlärning) i samband med hur man bäst kan sköta, hantera och träna hästar utifrån senaste 
vetenskapliga kunskap. Om du vill bli certifierad i HUI eller är instruktör i terapeutisk ridning 
(USA) kan kursen användas som poängkurs. 

Registreringen har öppnat: 

Tid:  Jan 19 – Maj 14 

Onlinekurs – inga personliga möten 

Kursnamn: AGE125 Equine Behaviour 

3 credits 

Kostnad 522 $ Betalning sker online 

Instruktör Nina Ekholm Fry 

Yavapai College ligger i Arizona och tar emot alla som studenter. Inskriving sker online. 

Studenter från andra länder än USA , kontakta Marianna Doyle på registrations office direkt 
marianne.doyle@yc.edu 

Utbildningsnytt 

mailto:marianne.doyle@yc.edu
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Web site  www.yc.edu  och https://fb.me/e/vuuGSBB2  

Registrering https://yc.edu/v6/academics/register.html  

 

 

Nytt från Norge 

Faggruppen for Ridefysioterapi har sitt årsmöte 2021 den 10 februari. Än präglas alla 
sammankomster av Corona och distans är det nya normala. 

Således är det inte heller så mycket nytt att berätta mer än att  

Brita Norrud, norsk fysioterapeutkollega har fått en artikel baserad på hennes 
magisterarbete accepterad i J of Bodywork & Movement Therapies – “Facilitating new 
movement strategies: Equine Assisted Physiotherapy for children with Cerebral Palsy”. Brita 
presenterade sitta arbete på HETI konferesen i Dublin 2018. Nu blir den också publicerad. 
GRATTIS Brita!  

Nytt från Finland 

Vi har fått det senaste numret från vår finska systerorganisations Nyhetsbrev. Du som läser 
finska och vill översätta och ta del av innehållet. Snälla kontakta 
maggan.hakanson@gmail.com så hjälps vi åt att sprida informationen! 

 

EUROPA samarbete 

EEFTN är ett europeiskt nätverk, European Equine Facilitated Therapies Network, som 
utvecklats under året via Zoom möten. Nätverket syftar till att öka kompetensen och sprida 
goda exempel till deltagarländerna. Initiativtagare är HETI presidenten Sanna Matilla och 
närverket är också en utvidgad del av  Erasmus- samarbete mellan deltagarländer i Europa, 
ffa Tjeckien, Bulgarien, Turkiet, Polen och Finland. Även Ryssland, Norge, Storbritannien och 
Sverige har deltagare.  

EEFTN har bla skickat frågeformulär om de olika ländernas professionella krav för 
fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykologer vid HUI. Alla inkomna svar sammanställs 
och redovisas samt bearbetas för att utgöra en bas för rekommendationer för kommande 
internationella grundkrav för utbildning. 

EEFTN samlar även in exempel på case studies som ingår i de olika ländernas HUI 
utbildningar. Syftet är att försöka skapa en grund för att kunna skapa bra forskningsunderlag 
och för att sammanställa redan insamlad kunskap och öka evidensen.  

Grannar och omvärld  

http://www.yc.edu/
https://fb.me/e/vuuGSBB2
https://yc.edu/v6/academics/register.html
mailto:maggan.hakanson@gmail.com
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OHI har vidarebefordrat frågeformulär från EEFTN under hösten. Fysioterapi svaren är 
många nog för att bearbetas, arbetsterapeuters svar kan fortfarande kompletteras och 
psykologernas svar behöver bli fler för att ge ett tillräckligt underlag för bearbetning. Mao 
svara gärna på enkäterna! 

Anita Shkedi är veteran inom HUI i Israel och inom världssamfundet. Hon är sjuksköterskan 
som utvecklat HUI genom behandlingsarbete, genom att skapa utbildningar och genom att 
forska. Jag träffade henne första gången 1998 i München på en Europeisk konferens om HUI 
och hon berättade om sin verksamhet i Israel och att den byggdes upp med hjälp av 
volontärer från de skandinaviska länderna. Anita är fortsatt aktiv och har bland annat haft 
Susanne von Dietze som en av sina instruktörer och fysioterapeuter på sitt centrum INTRA. 

Två år senare var en av mina patienter på väg till Anita som volontär men blev sjuk och min 
dotter åkte i stället. Det resulterade i att jag också åkte dit, gjorde ett studiebesök på INTRA 
som verksamheten heter och föreläste om HUI och ätstörningsbehandling. På den tiden 
behandlade man inte patienter med psykiatriska disgnoser på INTRA. Senare har man bla 
byggt upp en väl dokumenterad erfarenhet av att behandla både ”at risk youth” och 
personer med PTSD. 

Vad som imponerade stort på mig var deras behandlingsarbete för patienter med 
traumatiska hjärnskador och de med skador i bröst och halsrygg, för de erövrade mot alla 
odds sin bålstabilitet och kunde få ett aktivt liv i rullstol tack vare att rehabiliteringen var så 
effektiv. Idag vet vi att ryggmärgsskador kan läka men då trodde vi i vården att alla skador 
var oåterkalleliga. Därför åstadkom den hästunderstödda insatsen på INTRA 
rehabiliteringsresultat som ingen annan insats kunde uppnå. Anita har skrivit en bok om EAT 
vid traumatisk hjärnskada som ger en tydlig bild av hur man kan använda ridning och 
dressyrutmaningar i hjärnskaderehabilitering. En fascinerande bok som finns som e-bok eller 
kan beställas via Anita. OHIs bibliotek har också ett exemplar. 

Nu har Anita skapat ett forum på internet för att förmedla sina kunskaper vidare – hon är 
runt 70 år och har börjat trappa ner. Forumet blir hennes testamente till de som vill ta del av 
hennes kunskaper. Du kan ta reda på vad hon erbjuder via sajten www.anitashkedi.com  Mer 
om hennes initiativ finner du under rubriken Covid 19 och HUI. 

Margareta H 

 

Under hösten har vi haft två möten med Forskarnätverket inom OHI. I oktober och i 
december. Fyra av oss träffades båda gångerna, vi var åtta deltagare vid det första mötet. 
Mellan mötena hade SLUs hästforskare ett digitalt möte där alla forsknnigsgrupperna inom 
hästforskningens breda område presenterade sig för varandra. Ett av dessa nätverk var det 
nybildada Nätverket inom OHI. Här kunde vi erbjuda OHI gruppens kompetenser till SLU 

Forskarnätverk inom OHI 

http://www.anitashkedi.com/
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gruppen och vi blev informerade om vilka behov av kompetenser som fanns vid pågående 
eller planerade projekt inom SLU. 

I vårt bildade nätverk finns nu forskare inom vårdvetenskap, medicin, pedagogik, psykologi, 
fysioterapi, arbetsterapi, etologi och socialt arbete. Från SLU efterfrågas bla kompetenser 
inom bla pedagogik, ögonsjukvård, fysiologi, biomekanik, hästunderstödda insatser och 
relevanta frågeställningar kopplade till HUI. 

I det första mötet bildade vi nätverket och presenterade oss för varandra. I det andra mötet 
redovisades mötet med SLU forskarna och därefter hade vi en viktig diskussion om 
möjligheter och utmaningar för att skapa kunskap om HUI både populärvetenskapligt och 
med studier. Det blev intressanta diskussioner som bara har börjat! Nästa möte blir den 25 
januari. Du som vill vara med i nätverket och som har en magisterexamen, är doktorand eller 
forskare – kontakta styrelsen så du kan kallas och känn dig välkommen! 

 

Litteraturnytt                                             

 

Bokanmälan 

Silfverberg G & Lerner H (ed) Hästen och den 
mänskliga hälsan . Appell Förlag. 

Så kom den då äntligen, efterföljaren till samma 
författarduo’s ”Hästen, Hunden och den mänskliga 
hälsan”. Inom området Hästunderstödda Insatser 
saknas litteratur på svenska grundad på vetenskap 
och beprövad erfarenhet. Den här boken är 
efterlängtad av många. Digital bokrelease blev det i 
mitten av december och inte den fysiska som hade 
planerats att gå av stapeln på Stall Kungsgården. Vill 
du ta del av bokreleasen hittar du den på följande 
länk: Hästen och den mänskliga hälsan - YouTube  

Förutom av redaktörerna finns det kapitel skrivna av 
Sven Forsling, Erica Hagström, Anna Nordin och 
Lennart Nordenfeldt. Kapitel 1,2 8 och 9 är 
nyskrivna. De nyskrivna kapitlen är Anna Nordins, 
Lennart Nordenfeldts och Erica Hagströms bidrag 
tillsammans med det inledande kapitlet. Övriga 
kapitel är  reviderade och utökade versioner från  boken ”Hästen, hunden och den mänskliga 
hälsan” som kom ut 2014. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Df5tE5xV4uNk&data=04%7C01%7C%7C6b5949121d224c0e86fe08d8a0701839%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637435750581413789%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LmVBpxiTZmZKvscbGO%2BS%2Burjf8bpLBtFt%2FyJMBtKRb4%3D&reserved=0
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”Hästen och den mänskliga hälsan” är en bok om hälsoeffekter av relationer mellan hästen 
och människan, det är inte en bok om vilka hälsoeffekter hästar kan bidra med inom 
hästunderstödda insatser. På det sättet är det en bok med ett begränsat värde för den som 
vill arbeta med hästunderstödda insatser på andra grunder än att specifikt stärka 
relationskompetenser. I de verksamheter där relationer mellan vårdtagare och terapeut är i 
fokus ger boken viktiga bidrag.  

En viktig fördjupning som gäller alla HUI-verksamheter är de perspektiv på djurvälfärd som 
lyfts och de etiska implikationerna av välfärdsfrågor. Det är viktigt och det är bra! Vi behöver 
en modell för hur vi skall erbjuda och tillhandahålla etiska och hållbara insatser. Då är 
Nussbaums förmågemodell en intressant grund för att praktiskt belysa hur verksamheten 
äventyrar eller stärker välfärd för både häst och människa. Här och i analysen av den 
terapeutiska relationen som Sven Forsling och Gunilla Silfverberg redan presenterade i den 
tidigare boken och nu fördjupat, ligger styrkan i ”Hästen och den mänskliga” hälsan, tycker 
jag. 

Boken är viktig för oss alla HUI intresserade, och den förtjänar att läsas! Referenserna känns 
inte purfärska och det skapar viss tvekan om aktualiteten i bokens underlag.  Sedan hade jag 
gärna sett ett kompletterande kapitel om hur den relation som uppstår mellan häst och 
människa kan förstås i relation till det lärande som Stall Frossarbo hade som sitt signum. 
Erica Hagström belyser lärandet och en pedagogisk situation, men ytterligare perspektiv på 
hästens roll för lärandet i förhållande till hästens roll för den terapeutiska situationen hade 
jag gärna velat få ta del av. Relationen mellan lärande och terapi ställs ju på sin spets när 
hästen blir en resurs för personer med problematisk skolnärvaro – och den rollen lyftes vid 
bokreleasen. Det perspektivet hade jag velat läsa författarnas kloka tankar om – men det 
kanske kommer i nästa bok? 

Margareta Håkanson 

=========================================================================  

Detta nummer innehåller inga refererade artiklar men väl en sammanställning av de artiklar 
som du finner referat från i OHI Nytt de senaste fyra numren: Varsågod! 

Ämnesområdena har varierat från ”negativa effekter av HUI” till beskrivning av vad som 
kännetecknar komplementära metoder och tillämpbart på HUI, hur känslor kan tänkas 
överföras mellan hästar och människor, HUI vid demens och vid PTSD, skogsbadets effekter, 
hur förändring kan hänföras till HUI interventioner, värdet av HUI för personer med 
neurologiska tillstånd, den mänskliga kroppens och hjärnans reaktionsmönster vid imitation 
av hästens rörelser samt innehållsanalys av HUI. Läs in dig på artiklarnas innehåll och du har 
en uppdaterad och bred kunskap om hur HUI kan förstås och användas samt argument för 
att övertyga dina finansiärer. 
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Refererade artiklar i OHI Nytt nr 4 /2019 – nr 3/ 2020 

Nr 4/19  

Chang et al 2018. Equine related Eye-injury. A case report on globe rupture and vision loss in 
a post stroke hippotherapy patient. AM Med Stud Res J 2018 ;5(1): 110-113 

Jormfeldt H Carlsson IL 2018. Equine Assisted Therapeutic Interventions Among Individuals 
Diagnosed with Schizophrenia. A Systematic Review. Issues in Mental Health Nursing. 2018, 
38:8, 647-656. 

Scopa et al 2019. Emotional transfer in human-horse interaction: New pespectives on equine 
assisted interventions. Animals 2019, 9, 1030           

Nr 1/20 

Fields R, Wood W, Lassel R, 2019 Impact of a dementia specific program of equine assisted 
activities; providers perspectives. Quality of Ageing and Older Adults. DOI 10.1108/QAOA-10-
2018-0047   

Burton E, Quedan F, Burge M 2019 Efficacy of equine assisted psychotherapy in veterans 
with posttraumatic stress disorder. Journal of Integrative Medicine 17 (2019) 17-19 

Martin et al 2019 Mechanisms of Change for Children Participating in Therapeutic Horse 
Riding. A Grounded Theory. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics 38:5, 510-526 

Kobayashi et al 2019 Combined Effect of Walking and Forest Environment on Salivary 
Cortisol Concentration. Frontiers in Public Health 7: 376 

Nr2/20 

Palsdottir AM, Gudmundsson M, Grahn P 2020 Equine-Assisted Intervention to Improve 
Perceived Value of Everyday Occupations and Quality of Life in People with Lifelong 
Neurological Disorders: A Prospective Controlled Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 
2020, 17, 2431 

Byzova A, Roozbahani H, Hansroos H, Hakanson N, Iankarani H (2019) Monitoring of the 
human body and brain  behavior using optical motion capture system and EEG utilizing 
horseback riding simulator: an extended case study.  J. Phys. Ther. Sci. 32: 85–91, 2020 

Nr3/20 

Maria Wemrell, Anna Olsson & Kajsa Landgren (2020): The Use of 
Complementary and Alternative Medicine (CAM) in Psychiatric Units in Sweden, Issues in 
Mental Health Nursing, DOI: 10.1080/01612840.2020.1744203. 
 

White Lewis, S 2020 Equine-assisted therapies using horses as healers: A concept analysis. 
Nursing Open. 2020;7:58–67. 
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Jag vill särskilt rekommendera White Lewis’ och Scopas artiklar, och förståss våra svenska 
bidrag från Heffa Jormfeldt och Marie Gudmundsson! 

I slutet av december startade ett internationellt samarbete via Zoom om Covid 19 och HUI 
insatser i världen på initiativ av Anita Shkedi i Israel. Anita är veteran inom HUI och delar 
med sig av sin breda erfarenhet i webinarium via sin websida https://www.anitashkedi.com/  
Gå in och kolla om du också vill delta i samarbetet och dela dina kunskaper . 

På hemsidan kan du också hitta användbara texter från HUI utbildningen i Israel, bla en text 
om rädsla och hur rädsla inverkar vid HUI insatser – ”The Fear Factor”. 

I en sammanfattning från zoom mötet ovan presenterades utmaningarna som 
världssamfundet nu står inför efter ett år av pandemi – ett år i med osynliga fiender, ökad 
ångest, brist på kontroll och social distansering. Vad gör detta med människor och hur 
påverkas folkhälsan? Till den allmänna påfrestningen i samhället kommer psykosociala 
effekter av sjukdom, nedlagda företag, förluster av olika slag och inte minst förlust av 
anhöriga eller förlust av hälsa.  

Enligt Anita kan HUI ses som en samhällsresurs – om vi lyfter fram HUI - verksamheter och 
deras möjligheter att bidra till bättre mående för olika målgrupper, barn, vuxna och äldre i 
pandemins kölvatten. Den internationella samlingen vill lyfta fram goda exempel och skapa 
samverkan och ”brainstorma”  idéer mellan HUI-aktiva runt hela vårt klot. Zoom har visat sig 
kunna förena många oväntade kontakter. Här är ytterligare exempel som vi alla kan ta del 
av. Idéer som också kan stärka vår bransch och skapa en plats för HUI i återuppbyggnaden av 
en hållbar värld för alla där vi kan växa säkert och skapa goda förutsättningar för 
återhämtning.  

===========================================================================        

Bra LÄNKAR 
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Kalendarium Sverige  

                                     
2021 
 
JANUARI 15 
Ansökning Tilläggsutbildning 
I Hästunderstödda Insatser inriktning 
Terapi och Lärande öppnar 
 
MARS 26 
Årsmöte OHI 
 
 
APRIL 15 
Sista ansökning Tilläggsutbildning 
I Hästunderstödda Insatser inriktning 
Terapi och lärande 
 
 
JUNI 16-19 mycket preliminärt 
Introduktion Trauma Informerad 
Praktik inom HUI 
Nina Ekholm Fry 
Stall Kungsgården, Stockholm 
 
JUNI 22-24 
Int konf 
Equine Cultures in Transition 
Digital konferens 
Plats SLU Uppsala/Strömsholm 
 
NOV 5 
Hippocampusdagen, SLU 

Internationella händelser 

 
2021 
 
JANUARI 12 
Sista dag för Abstracts 
Heti Seoul2021 
Och sista dag för reducerad konf avgift 
 
FEBRUARI 15 
Sista ansökningsdag 
Ann Kern Godahls fond 
 
 
JUNI 1-4 
CAPA symposium 
Beitostölen 
Norge 
www.capa.org 
 
 
JUNI 7-11 
XVII HETI konferens 
Seoul  
Syd Korea 
 www.heti2021.org 
E-mail: seoul@heti2021.org 
 
SEPT 10-11 
Europeisk konferens Hippotherapy 
Prag, 
Tjeckien 
http://educationinhippotherapy.com  

http://www.capa.org/
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.heti2021.org%2F&data=04%7C01%7C%7C3a1d640bf9574243276c08d89da0da73%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637432662480790372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=chLns7BScGkV%2BOJHgFzOBo9sowBtIX9klxtDtWO0e4s%3D&reserved=0
mailto:seoul@heti2021.org
http://educationinhippotherapy.com/
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Ordförande 
Marie Gudmundsson 
Vikarbyn 
Mobil: +46 706 56 49 91 
marie.arbre(at)outlook.com 
 
Sekreterare 
Annika Gustafsson 
Åkersberga 
Mobil: + 46 705585007 
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Kassör 
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Färingsö 
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Ledamot 
Matilda Uggla 
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Ledamot 
Sofia Haking 
Stockholm 
Mobil + 46 737 354814          
Bibbi_g(at)yahoo.com 
 
Ledamot  
Christine Wadefjord 
Västerås  
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Henrika Jormfeldt 
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Suppleant 
Margareta Brandberg 
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Organisationen för Hästunderstödda Insatser 
OHI 
OHI verkar för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om 
hästunderstödda insatser inom Sverige. 
OHI är medlem i den internationella organisationen HETI, 
Federation of Horses in Education and Therapy International 
www.hetifederation.org   
 
Medlemskap i OHI kan sökas som fullt medlemskap eller 
associerat medlemskap. Fullt medlemskap kan sökas av personer 
med eller under utbildning inom medicin, paramedicin, 
specialpedagogik, högskoleutbildning inom socialt 
behandlingsarbete eller formell utbildning i hästunderstödd terapi. 
Associerat medlemskap kan sökas av alla som har intresse av 
hästunderstödd terapi. Ansökan om medlemskap ställs till 
styrelsen via blankett som hämtas på hemsidan. 
 
Verksamhetsåret sträcker sig från 1 januari till 31 december. 
 
Medlemsblad: Styrelsens målsättning är minst 3 
utskick/verksamhetsår och skickas till alla med betald 
medlemsavgift. Har du material till medlemsbladet, kontakta 
Margareta Håkanson, e-post: maggan.hakanson@gmail.com 
 
OHI-Biblioteket innehåller böcker, projektarbeten, artiklar, 
abstrakts samt videos som berör ridning som terapi. Medlemmar 
har möjlighet att låna ur biblioteket, lånetiden är 3v, kostnaden att 
få materialet hemsänt betalas av lånaren. Endast enstaka böcker 
och/eller artiklar kan lånas ut, men det finns alltid möjlighet att 
använda bibliotekets totala samling på plats. En förteckning på det 
material som finns i biblioteket finns på länk på hemsidan.  
 
Ridotek med hjälpmedel och anpassad utrustning för test och 
utprovning finns fn på Göteborgs Handikappridklubb, Kungälv. 
Förteckning finns via länk på OHIs hemsida. 
 

   

Medlemsbladet 

för Organisationen för Hästunderstödda Insatser  
ges ut minimum 3 ggr per år. 
 
Redaktör: Margareta Håkanson 
 
Tipsa om nyheter och reportage samt skicka gärna in eget 
material. Redaktionen förbehåller sig rätten att besluta om insänt 
material ska publiceras. Skicka gärna bilder med ditt material. 
 
Texter utan angiven författare är framtagna av redaktionen. 
Foton utan angiven fotograf är tagna av Margareta Håkanson 

Nästa medlemsblad utkommer 1 mars 2021. 

Manusstopp 15 feb 2021. 

e-post maggan.hakanson@gmail.com  

mailto:annikalinneagustafsson@gmail.com
http://www.hetifederation.org/
mailto:maggan.hakanson@gmail.com
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Gott Nytt och Bättre År! 

 

 
Foto Greta Schibbye 
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