
Samverkanscentrum för Hästunderstödda Insatser bjuder in till

HEARING - HÄSTUNDERSTÖDDA INSATSER

BAKGRUND OCH NULÄGE
Samverkanscentrum för Hästunderstödda Insatser med säte 
på Ridskolan Strömsholm startades av Hästnäringens Nationella 
Stiftelse, Organisationen för Hästunderstödda Insatser, Svenska 
Ridsportförbundet och Ridskolan Strömsholm för att stödja och 
utveckla tillgången till hälsofrämjande insatser med hästen och 
dess miljö som resurs. Samverkanscentrumet ska värna om ut-
veckling och bistå som en oberoende part för att stärka relationer 
mellan branschens entreprenörer, ideella aktörer och offentlig 
sektor.

Hästunderstödda Insatser är ett område som växer och det 
genomförs många olika insatser och initiativ runt om i landet. 
För att föra den växande branschen framåt behövs samsyn och 
förståelse för våra olika perspektiv och verksamheter. Vi tror att 
det finns stor vinning med att lära av varandra, och att vi når ett 
mer kraftfullt påverkansarbete och snabbare utveckling av bran-
schen tillsammans. Som en start vill vi i Samverkanscentrum 
därför bjuda in till denna hearing. 

SYFTE 
Det finns ett behov av att göra en genomlysning av branschen, 
och identifiera gemensamma arenor för påverkansarbete och 
samordning av budskap. Men också av att hitta former för hur 
samverkan ska byggas upp utifrån våra olika uppdrag och mål-
grupper. Vilka gemensamma frågor ska vi driva tillsammans och 
vad bör vi jobba vidare med var och en?

På detta inledande möte börjar vi med att lyssna på varandra. 
Så många som möjligt ges möjlighet att att komma till tals och 
lämna inspel till fortsatt arbete med kartläggning av nuläge för 
branschen gällande verksamheter, dess förutsättningar, utman-
ingar och behov.  
Processen kommer att delas upp i flera steg och i detta första 
steg är det viktigaste att vi alla tar del av varandras information, 
för att sedan kunna fortsätta arbetet med sammanställning, 
diskussion och planering framåt. 

MEDVERKAN
Mötet vänder sig till alla som är verksamma inom området 
Hästunderstödda insatser i någon form. 
Det går bra att endast delta som lyssnande eller som med-
verkande med en kort presentation av ditt område och dess 
utmaningar och bidrag till den gemensamma diskussionen. 

ANMÄLAN
Ange i anmälningsformuläret om du 
önskar delta med en presentation så 
återkommer vi med mer information. 
ANMÄL DIG HÄR

PROGRAMPUNKTER
• HNS, OHI och Samverkanscentrums 

arbete inom området                             
                                                                                       

• Petra Andersson presenterar sin 
       kartläggning av HUI-verksamheter

• Presentationer av medverkande 
       deltagare

• Diskussion och nästa steg

Mer information och detaljerat program 
skickas ut närmare mötet. 

Anordnas av HNS och OHI genom 
Samverkanscentrum. 
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DIGITALT 

MÖTE

Kontakt: elin.leeapple@hastnaringen.seVarmt välkomna!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkRBzqLmijMdZII6VMcnBi0rReglFAQnPd7TIqWM4zPDgmuw/viewform

