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Redaktionens ruta!
Ordförande har ordet

Mycket händer i vår förening, mycket händer i de
verksamhetsområden där våra medlemmar arbetar
och mycket händer i det samhälle som finns
omkring oss. Så har frågan om att införa ett samlat
medlemskap i vår förening, istället för två olika
som nu, varit uppe på senaste årsmötet och vänt
tillbaka igen. Styrelsen kommer att arbeta för att
hitta ett sätt att låta alla som vill komma till tals i
den frågan, så att vi sedan kan fatta ett beslut vid
nästa medlemsmöte. Vilket det beslutet blir, går
förstås inte att säga på förhand.
I våra verksamheter och omkring oss händer också
saker. I dagarna är det sista anmälningsdag till de
båda tilläggsutbildningarna i HUI vid Hästsportens
folkhögskola på Wången respektive Strömsholm.
Det ska bli spännande att få ta del av hur
söktrycket har sett ut den här gången!
Och så har vi den hearingprocess som har drivits av
Samverkanscentrum HUI. Resultatet måste förstås
förvaltas på ett konstruktivt sätt, och det ska bli
spännande att sätta sig in i både vad som har
kommit fram under processen och i vilken riktning
man sedan kan säga att resultaten pekar.

Detta nummer är nr två av två
temanummer om utbildning inom
HUI. Utbildningsfrågor har varit en
följetong under OHI´s historia.
Samtidigt pågår det ett
harmoniseringsarbete i Europa med
ambitionen att vi skall kunna vara
varandras utbildnings-resurser – och
arbetsmarknad, kunna ha
studentutbyte mm.
Utbildningssystemen i de europeiska
länderna kartläggs för närvarande och
då kan vi få ett perspektiv på de
svenska utbildningarna, dess
omfattning och kvalitet.
Detta temanummer handlar om
norden och Europa, förra numret
behandlade det svenska systemet!
DESSUTOM
Vi har en ny ordförande och en ny
styrelse! Lär känna dem via deras
presentationer och deras visioner för
OHI!
maggan.hakanson@gmail.com

Har du betalat
medlemsavgiften för 2022?
Medlem 300 kr
Associerad medlem 200 kr
PG: 820054-5
Petra Andersson
ordförande
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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.
TERMINOLOGIN VI ENATS OM I NULÄGET - ETT LEVANDE DOKUMENT

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.

Årsmöte 2022
Årsmötet hölls återigen digitalt. Drygt 30 av 84 medlemmar deltog och det vittnar om
intresse för vår organisation. Den nya styrelse som valdes hade presenterats i korta drag i
utskick till alla medlemmar och de kommer att presentera sig själva här i OHINytt.
Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet och avtackades. Ovanligt många ordinarie
ledamöter lämnade i år styrelsen, beroende på en kombination av oförutsedda förändringar
hos några och valberedningens arbete som resulterade i styrelseledamöter som ville åta sig
jobbet. Det är en förmån för oss alla att många brinner för att bidra till att öka kunskap om
och tillgänglighet till Hästunderstödda insatser via OHI.

TACK Marie, Annika, Heffa, Matilda och Katarina för ert engagemang och allt
nedlagt arbete i OHI´s styrelse!
Välkomna Petra, Karin, Marie Louise, Christine och Greta!
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Styrelsens förslag till stadgeändring och ett enda medlemskap antogs inte enhälligt och
kommer nu att enligt stadgarna tas upp till beslut vid nästa allmänna möte. Kritik riktades
mot att OHIs medlemmar inte haft tillgång till förslaget i tid för att kunna sätta sig in i detta
samt att styrelsens argument för vinsterna respektive ev nackdelar med det lagda förslaget
inte kommit till medlemmarnas kännedom innan mötet utan redovisades först under
årsmötet. Den tillträdande styrelsen återkommer med information om när och hur
medlemsfrågan tas upp till beslut igen.

Valberedning 2022
Ny valberedning valdes vid årsmötet; Lis-Lott Andersson och Margareta Håkanson, båda med
rötter i hälso- och sjukvård samt Annika Allared, aktiv inom psykosocialt behandlingsarbete
utgör valberedning 2022-2023.

Forskarnätverket inom OHI

Hästforskarnätverket hade ett digitalt möte den 31 mars och livliga diskussioner utspann sig.
Nio deltagare deltog i diskussionerna. Här finns ett
kontaktnät som alla HUI verksamheter kan ha nytta
av på många olika sätt. Vill du fråga efter evidens,
diskutera hur du skall utvärdera din verksamhet,
ingå i ett forskningsprojekt eller bara bolla tankar
med en forskare som också har HUI kunskaper?
Bara det är en resurs som är guld värt för oss alla.
En ny deltagare är rekryterad, en disputerad
fysioterapeut, Saffran Möller, vid Jönköpings universitet. Välkommen!!
För närvarande jobbar en arbetsgrupp i nätverket med en gemensam forskningsansökan. Vi
återkommer med mer information.
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Nyheter och Notiser
Europeisk frågeformulär om träning av terapihästen.
HETI s hemsida har en pågående undersökning av hur vi tränar och värnar välfärden för våra
hästar inom HUI. Fyll gärna i den. Du hittar den på https://hetifederation.org/attentionmembers-please-take-this-survey/
Om du inte redan tittat in på HETIs hemsida – gör det!

Stall Kungsgården – utökad 4-bent personalgrupp!
Under kan man inte få för många av!
Nyligen fick Stall Kungsgården en donation från
OHIs tidigare kassör numera revisor, Bodil
Tillmann för inköp av två hästar. Här ser vi Bodil
Tillmann med shettisen Pippi och Pia Tillberg
med kallblodet Odina. Stall Kungsgården har nu
7 hästar i stallet tack vare denna generösa gåva.

Samverkancentrum HNS
Nu är processen med Hearings och workshops avslutad och Elin Lee Apple på
Samverkancentrum arbetar med en sammanställning av processen och förslag till upplägg av
Samverkanscentrums uppdrag och genomförande av detta.
En del av processen var översikten av HUI verksamheter som Petra Andersson, nuvarande
OHI ordförande, genomförde 2020. En annan del, eller följd av processen är EU projektet
”Affärsmässig samverkan för Hästunderstödda Tjänster” som presenteras nedan.

EU Projekt ”Affärsmässig samverkan för Hästunderstödda Tjänster”
Projektet är ett samverkansprojekt mellan företagen SylviaKPersson, Stallyckan, Kulabodan,
Coompanion och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet skall ta
fram affärsplan samt en rapport. Målet är att skapa en affärsmässighet bland entreprenörer
inom HUI sektorn med hjälp av samarbete och kunskapsförmedling om förutsättningar för
att driva verksamhet inom HUI. Erfarna verksamhetsansvariga slår sina kloka huvuden ihop.
Vi vet alla att det är svårt att försörja sig på sin entusiasm. Förhoppningsvis blir projektet
ytterligare en pusselbit i uppbyggnad av starka, professionella och hållbara verksamheter.
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Från OHI ordförande till doktorand
Nu uppmärksammas forskning om HUI vid Lunds universitet. Deras
doktorand Marie Gudmundsson och forskarlaget runt henne
presenteras i den interna och externa informationen. GRATTIS Marie!
Och så bra!! Följ länken och läs om forskningen som skall ge svar på
frågan ”Kan hästunderstödd terapi hjälpa vid stress och ångest?”
https://www.cepi.lu.se/artikel/kan-hastunderstodd-terapi-hjalpa-vidstress-och-angest

OBS Förlängd ansökningstid för Tilläggsutbildningen vid Strömsholm inriktning terapi,
lärande, aktivitet
Ansökningstiden har förlängts till den 1 maj. Passa på att söka du som uppfyller
antagningskriterierna och trodde att du hade missat tiden! Ansökningshandlingar och mer
information hittar du via hemsidan för Hästsportens Folkhögskola.

TEMA: HUI UTBILDNING – Norden och Europa

Det här numret är Temanummer 2 om utbildning i hästunderstödda insatser. Syftet är att
informera alla OHI medlemmar om de HUI-utbildningar som finns och hur diskussionerna om
utbildningar inom området har förts och förs, nationellt såväl som internationellt.
Eftersom det finns mycket att skriva om utbildningar inom branschen är det två
temanummer. I det första beskrevs vårt svenska system, OHI´s roll och hur det har sett ut
under OHI´s snart 30 åriga historia.
Detta nummer beskriver våra nordiska grannars utbildningar, de europeiska
utbildningssamarbetet och IAHAIO´s internationella riktlinjer för att säkra utbildning,
kvalitet, professionalitet och hästvälfärd inom området djurunderstödda insatser. Dessutom
beskrivs ett par utbildningar som är relevanta för att bedriva näringsverksamhet inom HUI.
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Nordiska HUI utbildningar

Ridterapiutbildningen i Finland
Ridterapiutbildningen i Finland genomförs som en yrkesinriktad tilläggsutbildning och sedan
1996 har föreningen Finlands ridterapeuter rf (Suomen ratsastusterapeutit ry) utbildat
ridterapeuter i samarbete med Ypäjä Equine College (Hevosopisto). De som genomfört
denna treåriga utbildning omfattande 52 studiepoäng har rätt att använda titeln
Ratsastusterapeutti – SRT® (Ridterapeut) som är skyddad av finska patent- och
registerstyrelsen (PRH). I Finland är ridterapi är en del av den krävande medicinska
rehabilitering som stöds av finska staten. För att ha behörighet att söka till
ridterapiutbildningen krävs en examen inom social- och hälsovård (minst på
yrkeshögskolenivå, 210 studiepoäng), minst två års arbetserfarenhet inom det egna yrkets
rehabiliterande uppgifter samt starka grundkunskaper inom hästnäring och ridning. Behöriga
sökande kallas till lämplighetstest. Vilka som kommer in på utbildningen väljs utgående från
ansökan och lämplighetstest, där hästhantering, ridning och intervju ingår. Utbildningen är
uppbyggd i tre delar, det första studieåret koncentrerar man sig på hästen, dess biomekanik
och inlärningsteorier samt hur man utbildar terapihästar. Under andra studieåret fördjupar
man sina kunskaper om neuropsykiatriska och psykiska störningar som påverkar utveckling,
mental hälsa och beteende samt hur man tillämpar ridterapi på denna klientgrupp. Under
det tredje studieåret betonas sensomotoriska svårigheter och motoriska
funktionsnedsättningar samt ridterapins möjligheter för detta klientel. Efter dessa tre
studiedelar kombinerar den studerande sina färdigheter i ett skriftligt mognadsprov. I
Finland har man utexaminerat totalt 209 ridterapeuter hittills. (1 studiepoäng = 27 h arbete
för den studerande)
https://suomenratsastusterapeutit.fi/pa-svenska/
Tack till Sanna Mattila- Rautiainen/Anne Rokka som skrivit texten ovan

Norska och Danska utbildningar
I både Norge och Danmark finns det två delvis överlappande föreningar för professionella
inom hästunderstödda insatser, en professionsförening inom det ordinarie fackförbundet för
fysioterapeuter och en förening för övriga professioner som erbjuder HUI. Det får till följd att
det finns professionsspecifik utbildning i fysioterapi som är bunden till sjukförsäkringssystemet och fysioterapiutbildningarna, samt tvärprofessionella utbildningar i
hästunderstödd insats i samverkan med intresseföreningarna i respektive land. Dessa är inte
kopplade till sjukförsäkringssystemet på samma sätt som som de fysioterapeutiska
yrkesföreningarna.
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Utbildningarna för fysioterapeuter är fördjupningsutbildningar och ges i regi av respektive
lands professionsorganisationer. Ridefysioterapi berättigar till ersättning från den allmänna
sjukförsäkringen och ingår i sjukvårdens ordinarie utbud av tjänster. Endast
specialistutbildade fysioterapeuter får erbjuda Ridefysioterapi inom hälso- och sjukvården.
Den norska Ridefysioterapi-utbildningen omfattar fyra tre-dagars träffar under löpet av ett
halvår, sept – april. Omfattningen är ca 220 timmmar eller 10 ECTS varav 70 timmar
föreläsningar och praktisk undervisning, 70 timmars litteraturstudier, 20 timmars praktiska
uppgifter mellan träffarna samt arbetsuppgifter med och utan kollegor omfattande ca 50
timmar. Mellan samlingarna har studenterna skriftliga uppgifter samt en större skriftlig
avslutande uppgift. Kursen är blandat digital och på plats.
(Tack Tobba Sudmann som lämnat underlaget! )
I Danmark ges Kurs i Ridefysioterapi i två moduler om tre dagar i sept och tre dagar i mars.
Dessutom krävs praktik hos godkänd ridefysioterapeut samt en skriftlig uppgift. Den
fokuserar på uppsutten verksamhet och träffarna är inriktade på praktiska ämnesområden.
Teorin skall deltagarna själva förbereda innan kurstillfällena. Kursen är avgiftsbelagd.

Övriga professioner, Norge
I Norge finns organisationen Hest og Helse som samarbetar med det norska ryttarförbundet,
miljödirektoratet och studieförbund, främst med fokus på psykosociala insatser med hästar
och i gårdsmiljö. Hest og helse ger bla kurser i ”psykosocialt helsearbete med hest” och
erbjuder utbildning i hestassisterade intervensjoner inom hästunderstödd terapi, lärande
och aktiviteter. Kurserna är avgiftsbelagda. www.hestoghelse.no
2022 startar en ny utbildning i samarbete mellan Hest og Helse och Norges miljö och
biovetenskaplige Universitet, (NMBU) Kurs i Hesteassisterte Intervensioner. Denna
kurs är en distanskurs med två träffar, och kräver ett skriftligt eget arbete baserat på att
deltagaren följer en klient. Kursen förutsätter att deltagarna genomfört ”Introduktionskurs
till Dyreassisterte intervensjoner” vid (NMBU), har god hästvana och behörighet för
universitetsstudier. Kursen är avgiftsbelagd.

Övriga professioner, Danmark
Den danska motsvarigheten till Norges Hest og Helse är Rideterapeutforeningen. Denna är
öppen för medlemmar med professionsutbildning på bachelor nivå, medellånga
mellanmänskliga utbildningar. Föreningens medlemmar erbjuder kurser i hästkunskap
respektive riktat mot klienter/brukare. Kurserna är avgiftsbelagda.
www.rideterapeutforeningen.dk
Danska Via University College, en yrkeshögskola, ger efter- och vidareutbildningar i
”Rideterapi og hesteassisteret praksis”, en diplommodul som kan sökas som vidareutbildning
för socialpedagogiska och rehabiliterande professioner som vill inlemma hästen i sitt arbete.
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Utbildningen är ett samarbete mellan VIA universitet och en socialpsykiatrisk
behandlingsinstitution utanför Århus. Omfattningen är 10 ECTS dvs 250-300 timmar och
kursen är en valbar kurs. Kursen är avgiftsbelagd.

Europeiska Masterutbildningar i HUI – grund för studentutbyte och
professionell utveckling

Baserat på beskrivningar av fyra europeiska länders utbildningar; Finland, UK, Ryssland och
Litauen, kommer här en sammanfattning av gemensamma element:
Behörighetskrav: Alla utbildningarna ges på masternivå. Utbildningarna är tvärprofessionella
och fördjupande i medicinska, psykologiska och sociala ämnesområden utöver en grundlig
hästkunskap.
Utbildningarna, som är distansutbildningar med träffar 3-10 dagar, kan sträcka sig över ett,
två eller tre år och byggs vanligen i två eller tre moduler. Ofta är det en intensivare teoridel
digitalt, därefter någon vecka (3-10 dagar) med praktik och teori blandat följt av studentens
reflekterande och någon form av praktik hos kollega. Modulen avslutas med en skriftlig
uppgift som presenteras i tvärprofessionella grupper. Handledare finns tillgänglig för den
skriftliga uppgiften. Slutexamen är en skriftlig fallbeskrivning (”case study”) rapport på ca
3000 ord.
Grundläggande modul 1 är en modul om hästen och hur man bedömer, tränar och arbetar
med en lämplig terapihäst. Kunskap om hästens kroppsbyggnad, beteende och rörelser i
förhållande till hållbarhet och hästvälfärd ingår. Modulen examineras med en skriftlig
uppgift där studenten beskriver urvalsprocessen, bedömningen och träningen av en häst
med hjälp av equine science, biomekanik, rörelselära och inlärningsteori. I modulen ingår
även praktisk träning och handledning.
Modul 2 och 3 fokuserar på terapi. En modul omfattar teori och praktik under handledning.
Dessutom krävs skriftliga uppgifter 1 och 2) som skall beskriva klienter med olika behov av
insatser (psykologisk/psykosocial resp motorisk) och som följs över tid (10 beh), 3)
bedömning av olika hästar i terapeutiskt arbete, 4) träning av en häst över tid (10 tillfällen).
En del av det skriftliga arbetet innefattar reflektion över det egna lärandet. Det handlar även
om förståelsen av de lärprocesser som uppstår för såväl häst som människa i samband med
terapi/pedagogisk insats.
I Finland har alla slutarbeten ett abstract på engelska och finska, alla övriga arbeten har ett
abstract på finska.
Utbildningarna ger en officiell examen/certifiering på masternivå, MSc, eftersom
utbildningarna är knutna till universitet.
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Utbildningar fokuserade på näringsverksamhet

Skall du driva verksamhet som hästföretagare finns det flera olika kurser och utbildningar
om att bedriva verksamhet inom hästnäringen. Jordbruksverkets hemsida ger bra
grundläggande information https://jordbruksverket.se/utveckla-foretagande-palandsbygden/hastforetagande . Utbildningar som mer specifikt riktar sig mot HUI
verksamheter är det däremot inte så gott om, men det finns ett par exempel:
Bland webbutbildningar finns Stallyckanmodellen, framtagen av arbetslaget på Stallyckan
och grundat på många års erfarenheter av studiebesök. Kolla www.stallyckanfoundation.se .
Det är en utbildning riktad mot uppstart av social näringsverksamhet inom grön omsorg och
djurassisterade insatser. Utbildningen bygger på moduler och självstudier och riktar sig mot
gröna sociala verksamheter som inkluderar djur i sin verksamhet. Utbildningen är inte enbart
för hästföretag utan riktar sig mot de som vill erbjuda tex daglig verksamhet på sin gård.
Vid Biologiska Yrkeshögskolan, BYS, i Skara ges kurs för Verksamhetsledare i hästrelaterade
näringar. En av delkurserna heter Hästunderstödda insatser och omfattar 15 YH poäng. Den
startade HT 2021 och genomförs för första gången i nuvarande tappning. Målet är att ge
färdigheter att ”paketera lösningar för kund oavsett privat eller offentlig”. Man utbildas i
affärsverksamhet, inte i att ge Hästunderstödda insatser, men fokus ligger på att
verksamheten skall erbjuda Hästunderstödd insats, terapi, lärande eller aktivitet beroende
på de professionella resurser som finns att tillgå i verksamheten. I kursen ingår SvRf´s
utbildning Grundkurs för Paraledare som obligatorisk delkurs. Kursen går på heltid och är en
kurs inom Yrkeshögskola.

EEFTN´s Europeiska riktlinjer för fallbeskrivningar vid HUI utbildningar

I ett försök att skapa likartade examensarbeten av så god kvalitet att de kan utgöra stommen
i forskningsarbete, har en arbetsgrupp inom EEFTN (European Equine Facilitated Network)
tagit fram rekommendationer för hur en fallbeskrivning skall utformas för att möta behoven
av data för en systematiserad insamling av kunskap om effekter av hästunderstödda
insatser. Via studentarbeten samlar vi kunskap om vad som görs, hur det görs, av vem
insatsen görs och teoretisk koppling till respektive professioner för att beskriva och koppla
den hästunderstödda insatsen till professionell yrkesutövning. Särskilt poängteras att
författaren skall beskriva varför hästen är nödvändig i insatsen dvs vilka särskilda effekter
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som hästen och dess miljö tillför i behandling/lärandesituationen och som inte kan uppnås
annars.
Det finns en svensk översättning av riktlinjerna och dessa används från i år vid
Tilläggsutbildningen i Strömsholm.

IAHAIO´s Rekommenderade riktlinjer för utbildning och träning i HUI
I november 2021 publicerades internationella riktlinjer och rekommendationer för
utbildning av personer som erbjuder tjänster inom sektorn Hästunderstödda Insatser.
Dessa skall revideras vart annat år för att uppdateras efter kunskapsutvecklingen.
IAHAIO rekommenderar att alla som erbjuder tjänster inom HUI sektorn med avsikt att öka
människors hälsa med hjälp av hästar, skall följa riktlinjerna så att service av högsta möjliga
kvalitet erbjuds såväl kunder som klienter. HUI ansvarig förväntas följa nationella lagar och
förordningar samt åpekarintresseorganisationers nationella rekommendationer.
Riktlinjerna är uppdelade i tre kapitel; generella rekommendationer, specifika tjänster samt
kvalitetsmärkning.
De generella rekommendationerna gäller bla annat att HUI – ansvarig skall ha professionell
utbildning och legitimitet enligt landets krav för hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och
skola. Tjänster som erbjuds skall kopplas till utövarens professionsområde. Man erbjuder
alltså hästunderstödd psykoterapi, hästunderstödd pedagogik etc och använder hästen i
tillägg till utövande av grundprofessionen.
Rekommendationerna i avsnittet gäller även för kontinuerlig fortbildning inom professionen
och ökad kunskap om hästens beteende, dess träning, riskbedömning och
välfärdsparametrar. Medvetenhet om hur hästvälfärd och patient/klientsäkerhet samverkar
poängteras som en central kunskap för alla som erbjuder hälsorelaterade tjänster där hästar
medverkar.
Avsnittet specifika tjänster lyfter kompetenskrav avseende funktionsvariationer samt
kunskap om hur utrustning anpassas till såväl hästens som ryttarens specifika behov. Den är
uppdelad i sektioner för terapeuter,
IAHAIO ´s rekommendationer
pedagoger/lärare, livs och affärscoacher,
Medvetenhet om hur hästvälfärd och
rid- kör- och horsemanship-instruktörer
patient/klientsäkerhet samverkar är centralt för alla som
samt assisterande personal vid HUI
erbjuder hälsorelaterade tjänster där hästar medverkar.
verksamheter.Här poängteras krav på
praktisk och teoretisk kunskap om hur
hästen och hästens specifika rörelser,
beteende och behov kan inverka på klientens funktion. Förståelse för hur hästen och hästens
miljö förstärker den professionella insatsen kräver även förmåga att integrera teorier
relevanta för den enskilde klientens behandling, så att dokumentation och utvärdering
anpassas till professionens praxis. Riktlinjerna påpekar behovet av formell utbildning i
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handlag, praktisk erfarenhet och förståelse för hur rörelser eller relationer faciliteras av den
professionelle.
Riktlinjerna hittar du här: https://iahaio.org/education-and-training-requirements-forequine-services/

IAHAIO’s Rekommenderade riktlinjer för hästvälfärd i HUI
I januari 2021 presenterades IAHAIO´s riktlinjer för skötsel, träning/utbildning och
välbefinnande för hästar inom HUI – verksamheter.
Syftet är en ”best practice” rekommendation för att säkerställa hästarnas behov och välfärd i
HUI verksamheter. Exemplen omfattar verksamheter för terapi, lärande, aktivitet, anpassad
ridning och anpassad horsemanship.
Riktlinjerna rekommenderas för alla som erbjuder hästverksamhet i syfte att öka människors
hälsa. Riktlinjerna kommer att revideras vart annat år och följa forskningen om hästvälfärd.
Riktlinjerna rekommenderar att alla som erbjuder HUI skall ha relevant utbildning för och
erfarenhet av såväl skötsel, välfärdaspekter och träning av hästar. De skall även följa landets
djurskyddslagar och andra tvingande krav för hästhållning.
Riktlinjerna innehåller två delar, Hästens omvårdnad och välfärd respektive Hästens träning
och handhavande.
Dokumentet är omfattande och ger en god överblick över det internationella samfundets
lägsta krav för professionell verksamhet avseende hur våra hästar skall kunna fungera på
bästa sätt. Eftersom vi har indikationer på att dålig hästvälfärd inverkar på
behandlingsresultat vid HUI är det av yttersta vikt att inte bara människor, utan också våra
hästar har bästa möjliga förutsättningar att utföra det jobb de har tränats för i våra
verksamheter.
Du hittar riktlinjerna här: https://iahaio.org/iahaiointernational-guidelines-on-care-training-and-welfarerequirements-for-equines-in-equine-assisted-services

Gräs, grupp och galopp!!! Förutsättningar för välfärd enl
etolog Jenny Yngvesson vid vår utbildningsdag 2020. Här
finns utrymme för galoppen, men gräs och grupp är i
fokus.
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NYA STYRELSEMEDLEMMAR

Ordförande Petra Andersson
Som nybliven – en både stolt och storögt
iakttagande sådan – ordförande för OHI, passar jag
nu på att presentera mig. Jag är filosofie doktor i
praktisk filosofi och jag arbetar som lärare och
forskare i djuretik på Sveriges lantbruksuniversitet,
SLU. Det är nog mitt drömjobb! Jag pratar om djur
och tänker på djur i stort sett hela tiden.
Min undervisning kan handla om allt från att prata med blivande veterinärer om hur de ska bemöta
djurägare som står inför att deras djur måste avlivas, till frågor om livsmedelssäkerhet.
Min forskning handlar sedan några år tillbaka nästan uteslutande om etiska frågor som rör hästar. Jag
är i min forskning intresserad av bland annat kommunikationen mellan människa och häst och av de
praktiska, kognitiva och etiska förutsättningarna för sådan kommunikation. I det sammanhanget
finner jag hästunderstödda insatser särskilt intressanta. I HUI, till skillnad från många former av
kommunikation mellan häst och människa, hittar vi människor som närmar sig hästarna utifrån sin
egen sårbarhet, känslighet och ganska ofta tidigare ovana. Det skapar en ingång som skiljer sig
mycket från den där attityden om att man ska ”visa hästen vem som bestämmer”, som många av oss
andra nog skolades in i hästeriet med. Mitt forskningsintresse handlar främst om hästarna när det
handlar om HUI. Som forskare är jag i första hand intresserad av hästvälfärd och av vad vi kan veta
om hästars mentala och/eller kognitiva förmågor. Genom att se vad hästarna kan bidra med för de
människor som får ta del av HUI, tror jag att vi kan lära oss saker om hästar som inte går att lära sig
på andra sätt.
Men detta rör min forskning, inte min roll som ordförande i OHI egentligen.
Som ordförande i OHI vill jag bidra till att vi vaktar vetenskapligheten och kompetensen inom
verksamhetsområdet HUI. Det är av största vikt för mig, grundat både i min utbildning och i min
övertygelse. Samtidigt vill jag gärna att vi tillsammans kan utveckla OHI till att bli mer av en stark
intresseorganisation för de har behov av HUI som en del av sin vård eller (re)habilitering. Under min
tid som ordförande vill jag gärna undersöka hur OHI skulle kunna växa som intresseorganisation och
därmed som röst i det offentliga samtalet, utan att den vetenskapliga kunskapen och den beprövade
erfarenheten någonsin får förhandlas bort!
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Jag heter Christine Wadefjord och är leg psykolog/leg psykoterapeut, utbildad vid Uppsala
universitet och klar psykolog 1985. Leg Psykoterapeut sedan 2001, handledarutbildad 2007,
har utbildning i traumabehandling steg 1 och 2 i EMDR, utbildning i Hästundersött socialt
arbete 2011 vid Linnéuniversitetet, huvudlärare i hästunderstödda aktiviteter på
Hästsportens folkhögskola Wången from 2021. Har varit OHI certifierad under åren 2011–21.
Dock inte längre pga att jag inte längre har någon aktiv
verksamhet.
Jag har varit med i styrelsen under tiden 2017-21 och är
nu åter invald. Sitter med i OHI:s certifieringskommittee
sedan 2018.
De områden jag vill verka i är certifieringsfrågor och
utbildning inom HUI.
Jag har arbetat tillsammans med mina hästar sedan
början/mitten på 1990 talet med både vuxna och unga
från 13 år och uppåt. Målgruppen har varit psykisk ohälsa såsom trauma, missbruk,
utmattningssyndrom, depression, ångest, självskadebeteende, ADHD. Uppdragsgivarna har
varit HvB hem, kriminalvården, socialtjänsten, Försäkringskassan samt privatbetalande.
Jag heter Greta Schibbye och är specialistsjuksköterska inom barn och ungdom. Jag har gått
utbildningar i hästunderstödda insatser via Ersta Sköndal Högskola och gick det första
utbildningsåret vid Strömsholm 2017-2018. Startade mitt egna företag inom HUI 2017 och
blev certifierad 2019.
Jag har hela livet hållit på med hästar, gick ridsportsgymnasium och jobbade några år efter
studenten på heltid i ett tävlingsstall. Så det var lycka när jag kunde förena mitt stora
hästintresse med min profession som sjuksköterska. Vi har nu fem hästar, varav min
ardenner Tarras är min främsta kollega i verksamheten. Jag har bedrivit verksamhet på
Färingsö utanför Stockholm men är nu mitt i en
flytt till en gård utanför Sparreholm,
Södermanland. Så verksamheten är tillfälligt
pausad.
Jag har tidigare varit kassör i OHI:s styrelse och
ser nu fram emot att komma tillbaka i rollen
som suppleant. Det är fantastiskt roligt att
arbete tillsammans med engagerade
människor och jobba framåt för bättre
förutsättningar och kvalitetssäkring av
hästunderstödda insatser i Sverige. Jag brinner
för alla barns rätt till god vård och behandling
och har jobbat aktivt i 10 år för barns
rättigheter inom hälso- och sjukvården i Region
Stockholm. För HUI ser det väldigt olika ut över
landet men det är få barn och ungdomar som får tillgång till HUI. Ofta krävs det engagerade
föräldrar med stabil ekonomi. Att få alla regioner och kommuner i Sverige att ha HUI som en
självklar del i sitt behandlingsutbud vore fantastiskt! Det kräver då att insatserna
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kvalitetssäkras och att det finns förutsättningar för våra medlemmar att driva sina
verksamheter – viktiga frågor för OHI som jag gärna är med och driver framöver.

Jag heter Marie-Louise Nilsson och har i många år
arbetat som specialpedagog inom Habilitering och
Hälsa i Västra Götalandsregionen. Jag har också varit
styrelseledamot och OHI´s sekreterare 2010-2014.
Min utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet som
förskollärare och specialpedagog har gett mig många
tillfällen att lära och reflektera kring barns utveckling,
kommunikation och inlärning. I mitt arbete på
Habiliteringen har jag också haft möjlighet att få
arbeta tvärprofessionellt, bl.a. med HUI i samverkan
med fysioterapeut och arbetsterapeut. Vi
samordnade, utvecklade och genomförde HUI under många år. Med tillgång till fantastiska
ridvägar i underbar natur kunde vi genomföra i stort sett all vår verksamhet utomhus och ta
hjälp av naturens alla möjligheter.
Jag hade förmånen att få utveckla en långvarig relation till våra oftast mycket erfarna och
tålmodiga hästar. Att uppmuntra samspel och kommunikation i olika former under HUI har
varit mycket spännande och lärorikt. Jag vill arbeta för att fler barn och ungdomar kan få
möjlighet att delta i HUI, gärna genom att ge aktiva inom HUI och lokala ridklubbar medel,
kunskap och möjlighet att samarbeta med målet att skapa en mångfald av verksamheter så
att fler kan komma ”över tröskeln” in i stallet.
Sedan våren 2020 är jag pensionär och kan njuta av naturen både i Åre och i Göteborg. I
nuläget är jag inte aktiv inom HUI men vill gärna dela med mig av mina erfarenheter av HUI
utifrån ett pedagogiskt och ett tvärprofessionellt perspektiv.

Jag heter Rita Schulte-Stukenborg är leg. fysioterapeut,
socialpedagog och socialarbetare (utbildat i Tyskland),
certifierad ridterapeut av Organisation för hästunderstödda
insatser (OHI). Jag har jobbat med hästunderstöddterapi
sedan 2006 och driver verksamheten Ridterapi Stark med
häst. Jag skulle vilja lyfta fram forskning och
kvalitetsstandards för HUI hästarnas välfärd och välmående.
Skulle tycka att det vore bra att vi ha certifiering även för
terapihästar. Dessutom är jag mycket intresserat i att
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förbättra och säkerställa kvalitet av hästunderstödda insatser och terapi med fokus på
professionalitet och säkerhet för häst och människa.

Jag heter Karin Lega, leg psykolog, handledare inom socialt
arbete. Är sedan 2003 bosatt på en gård i Säve Göteborg där
min man och jag har en kurs- och konferensverksamhet,
Djupedal Mellangård AB.
Drivs av en vision att fortsätta kollegan Sven Forslings arbete,
som beskrivs i SIS-rapporten ”Flickan och hästen” men är mer
inriktad mot ätstörningsvård och föräldrastöd. Uppbyggnaden
verksamheten har skett parallellt med min anställning på en
privat terapimottagning och har finansierats av inackorderingar,
uppdrag från socialtjänst etc.
Är sedan januari 2022 pensionär men har fortfarande
konsultuppdrag som skolpsykolog, handledning inom personlig
assistans, RHS och Passal samt upplåter lokalerna till, bland andra, Magelungens
gymnasieskola i Göteborg som även bedriver djurassisterat lärande.
Fick tidigt insikt om de stora svårigheterna att finansiera terapeutisk användning av hästar
eftersom jag under 38 år hade kontakt med Charlotte (Lolo) von Arbin, följde hennes arbete
inom barnhabiliteringen, deltog som ledare i ”handikapp-ridningen” på Göteborgs
Fältridklubb 1978, följde uppstarten av Lunna handikapp-ridklubb och IRT i Rödbo, där jag
efter Lolos död, satt i styrelsen under en period.
Efter att jag tillfrågats av valberedningen om att kandidera för en plats i OHIs styrelse har jag
läst stadgarna och förstår att IRT numera har breddat sin målgrupp så att även vi som inte
önskar bli certifierade, är välkomna som medlemmar. Detta hade inte nått fram till mig trots
att jag arbetat hälsobefrämjande med hästar i 20 år. Tackade därför ja till nomineringen och
är glad över att ha blivit invald.
Det jag önskar arbeta för inom styrelsen är:
Att öka allmänhetens, vårdens, tjänstemännens och politikernas kunskap om hästens,
betydelse för människors hälsa. Att visa på den samhällsekonomiska vinsten med tidigt
förebyggande arbete.
Idag faller det hälsobefrämjande arbetet i ”helvetesgapet” mellan region och kommun (för
att travestera Astrid Lindgren).
När det gäller att formulera en vision för OHI så är det för tidigt för mig att formulera något i
skrift då jag gärna vill lära känna organisationens historia och medlemmar först.
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LAPPLANDSÄVENTYR

OHI´s resande reporter Bodil Tillmann kommer här med en ny reserapport – denna gången
från våra nordliga breddgrader och i sällskap med utländska turister, inga svenska ryttare:

Mars 2022
Dag 1
Från Stockholm anlände jag efter 15 tim i egen sovkupé till Kiruna. Jag
blev hämtad och kom till Ofelaš islandshästgård där jag välkomnades
av älgar och en ren mellan huset jag skulle bo i (syns på bild) och
stallet (där jag står).
Gruppen bestod av sju personer från Frankrike, två från Tyskland och
så jag.
Sena eftermiddagen hämtade och gjorde vi iordning våra hästar, jag
fick Gneisti, och gav oss ut på en skogstur.
Trots att solen gått ner, gjorde snön både på marken och på alla träd
att det ändå var ganska ljust. Vi fick stanna emellanåt och vänta på att älgar skulle lämna
ridspåret. Älgarna var inte särskilt rädda för oss, de flesta äter ju hö tillsammans med
hästarna i hagarna på gården och är därmed också vana vid mänskliga röster.
Dag2
Efter frukost hämtade vi och gjorde iordning våra
hästar. I dag fick jag Tigull, som jag sedan behöll de
övriga dagarna.
Den sydafrikanska dvärggeten Elvis och Tigull var
bästisar, och hade Elvis fått hade han följt med när
vi red iväg.

Vi red i skogen på de ridvägar som var plogade, men fick också spåra själv när det var
stopp. Det var inte alla hästar som gillade att spåra, men så småningom kom vi i alla fall
vidare.
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På eftermiddagen kördes vi till ICE HOTEL i Jukkasjärvi
där man under dagtid kan gå omkring och besiktiga
övernattningsrummen som alla hade olika iskonstverk.
Jag hade valt att övernatta där. Det var en upplevelse!
Man får härligt varma sovsäckar - ja, tom mobilen fick
en egen ”sovsäck”. Och det kändes inte en sin gång
kallt, bara lite kyligt, när jag klev ur sovsäcken nästa
morgon.

Dag 3
Nu var det dags att åka rensläde. Det var verkligen en upplevelse. Vi satt i tvåmansslädar,
och fick reda på att vi bara skulle ”hänga med”. Renar gör som de vill. Vår ren Rambo
startade som fjärde släde av fem. Det var han inte nöjd med. Slädspåret var en halv
slädbredd bredare än släden, vilket inte hindrade honom från att kämpa sig fram med halva
släden i djupsnön....
Efter en (för oss två i släden) hissnande färd hade
han kämpat sig fram och var nöjd bakom
ledarrenen, som han inte vågade sig förbi. Efter
färden blev vi inbjudna på lunch i kåtan och fick
renblodplättar och renklämma medan renägaren
berättade om samernas historia.
På eftermiddagen fick vi lära oss hur man får
hästen att tölta och sedan att den fortsätter att
tölta.
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Dag 4, sista dagen.
Idag red vi längs vägen för att kunna tölta. Vi
töltade i nästan en timme, med korta
skrittpauser. Helt underbart!
Tigull var verkligen proffs på tölt! Vi avslutade
med en timmes ritt i skogen.
En kväll, den enda stjärnklara, såg vi norrsken.

Det var en fantastisk ridresa! Jag fick mersmak
och har anmält mig till en 7-dagars ritt Ratekjokk
trail i sommar.
Bodil Tillmann

===========================================================================
Bra LÄNKAR
www.igeq.org
www.hastsverige.se
www.hetifederation.org
www.ridefys.dk
www.iahaio.org
www.rideterapeutforeningen.dk
www.animalassistedintervention.org
www.skolenforrideterapi.dk
www.halsansnatur.se
www.hestoghelse.no
www.animalsandsociety.org
www.nhest.no
www.scas.org.uk
www.nshorse.se
www.horsesinsideout.com
www.dhktr.de
www.slu.se/djurnaturhalsa
www.natureandhealth.se
https://connectiontraining.com/panksepps-emotional-systems-horses-conclusion/
https://www.du.edu/humananimalconnection/
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/hastforetagarcentrum/drivahastforetag/
19

Kalendarium Sverige

Internationella händelser

2022

2022

APRIL 30
Sista ansökningsdag
Tilläggsutbildning i Hästunderstödd Aktivitet
Wången

SEPTEMBER
IAHAIO 30 ÅR konferens
Strömsholm
Sverige

MAJ 1
Sista ansökningsdag
Tilläggsutbildning hästunderstödd Insats
Strömsholm

2023
MAJ
EEFTN face to face meeting
Stall Kungsgården
Stockholm
Sverige

MAJ 30
Deadline abstracts
IAHAIO konf
Strömsholm
SEPTEMBER 2
Boksläpp Alnarp

2024
SEPTEMBER 2-4
IAHAIO – 30 ÅR
int konferens
Strömsholm

JUNI 18-22
XVIII Int HETI Congress
Budapest,
Ungern

SEPT 16-17
Nordiskt Forskarseminarium
Stall Kungsgården
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Styrelsen mars 2022- mars 2023
Ordförande
Petra Adersson

Göteborg
Petra.andersson(at)slu.se

pedagog

Ledamot
Christine Wadefjord

Västerås
Cwadefjord(at)gmail.com
psykolog

Ledamot
Marie-Louise Nilsson
Göteborg
ml.nilsson(at)telia.com
pedagog

Kassör
Sofia Haking

Stockholm
Bibbi_g(at)yahoo.com
socionom

Ledamot
Peter Löthman

Spånga
Mobil: +
Peter.lothman(at) telia.com
läkare

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 person

med högskole-/universitetsexamen om minst 180 hp inom hälsooch sjukvård, psykosocialt arbete eller pedagogik. 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, Stall Kungsgården,
Stockholm från hösten 2021.
Ridotek med hjälpmedel och anpassad utrustning för test och
utprovning finns fn på Göteborgs Handikappridklubb/Lunna
Ridklubb, Kungälv. Förteckning finns via länk på OHIs hemsida.

Ledamot
Rita Stukenborg

Solna
Starkmedhast(at)gmail.com
fysioterapeut

Ledamot
Karin Lega

Göteborg
Karin(at)lega.se
psykolog

Suppleant
Greta Schibbye

Stockholm
Greta(at)equistiern.se
sjuksköterska

Suppleant
Camilla Ridderstråle

Göteborg
Millaridd(at)hotmail.com
fysioterapeut

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 juli 2022.
Manusstopp 15 juni 2022.
e-post maggan.hakanson@gmail.com

21

Våren är på väg!
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