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Ordförande har ordet 

 

Höstsäsongen dundrar in i våra liv som något 
av en flodvåg, känns det som! Den första 
hösten på flera år som livet är någorlunda som 
vanligt igen, utan att allting behöver planeras 
med tanke på en oberäknelig pandemi. Och 
med det har så många möjligheter öppnat sig! 
Styrelsen för OHI kunde träffas i mitt 
sommarhus ett par varma dagar i augusti, och 
på allvar ta itu med att lära känna varandra 
och arbeta oss igenom stora och viktiga frågor 
för vår förening. En sak är, såvitt jag kan 
bedöma, alla i styrelsen fullständigt eniga om: 
vi värnar om evidensbaserad kunskap, 
beprövad erfarenhet och professionalitet. 
Dessa två saker tillsammans – att vi nu kan och 
får träffas och göra saker i den 
tredimensionella verkligheten och inte enbart 
framför skärmen, och vikten av att ständigt 
utveckla och fördjupa vår kunskap inom 
området HUI, gör att jag ser alldeles särskilt 
mycket fram mot det Nordiska seminariet i år. 
Där kommer vi också att träffas som 
föreningen på ett extra allmänt möte, vilket jag 
också ser fram mot. Så även om det låter lite 
klyschigt, låt mig säga Väl mött i fältet där 
praktik och forskning möts! Där finns så 
oändligt mycket att lära. 

 

 

 

Petra Andersson 
ordförande 

 

Har du betalat 
medlemsavgiften för 2022? 

Medlem 300 kr 

Associerad medlem 200 kr 

PG: 820054-5 
                 

 

Redaktionens ruta! 

Här kommer ännu ett nummer av OHI 
Nytt.  

Innehållet denna gång är inte lika 
mycket fokus på utbildning, men mer 
mot lärande. Dels en beskrivning av 
ett spännande projekt där skola och 
ridklubb samarbetar för att öka 
mående, integration och förenings 
aktivitet. Tänk om alla skolor kunde 
samverka med de lokala ridklubbarna 
– vilken resurs för både  barn och 
samhälle. Tag intryck och gör likadant 
hemma hos dig!  

Nordiska Forskarseminariet har i år 
temat Häst och lärande –ett område 
under utveckling. 

Många spännande inslag –
programmet finner du i slutet av 
numret. 

Vill du bidra till OHI Nytt? 

Maila:  

maggan.hakanson@gmail.com 
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I mitten av augusti träffades nästan hela styrelsen på landet i Fjärås utanför Göteborg. Några 
styrelsemedlemmar kunde inte närvara, utan deltog via zoom. Styrelsen diskuterade många 
viktiga och intressanta saker under dessa dagar, såsom 

- Frågan om medlemskapet, ska vi fortsätta med ”fullvärdiga” medlemmar och 
associerade medlemmar, eller ska alla som stöder OHI:s syfte få bli medlemmar? 
Styrelsen är i skrivande stund fullt upptagen med att arbeta fram ett ordentligt 
material som belyser frågan ur alla aspekter man kan komma på. Det dokumentet 
kommer att sändas ut till alla medlemmar. 
 

- Extra allmänt medlemsmöte på Stall Kungsgården i samband med Nordiska 
Seminariet. Mötet kommer att äga rum 16/9 klockan 17.00-18.15 på Stall 

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. 

 

Nytt från styrelsen 
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Kungsgården. Medlemmar som inte har möjlighet att närvara, kommer att kunna 
delta via länk. Inbjudan går ut till alla medlemmar senast 2/9. 
 

- OHI:s Utbildningsutskott. OHI har bildat ett utbildningsutskott, som främst syftar till 
att stärka OHI:s del av och ansvar för de båda Tilläggsutbildningarna i HUI som ges på 
Wången respektive Strömsholm.  
 

- Vilka ”titlar” passar för de som klarat Tilläggsutbildningen på Wången? Den frågan 
har diskuterats i styrelsen och kommer nu även att tas upp i Utbildningsutskottet. 
Kanske är till exempel Undersköterska med tilläggsutbildning i HUI – aktivitet, det 
bästa vi kan komma fram till. 
 

- Behovet av att stärka certifieringen, och certifieringskommittén. Styrelsen 
undersöker möjligheten att finna ledamöter till certifieringskommittén såväl 
nationellt som internationellt. Allt för att stärka certifieringen och skydda dess status. 

Ordförande Petra 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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?  

Nätverket har skickat en gemensam 
forskningsansökan under våren som tyvärr inte 
antogs. Bättre lycka nästa gång! 

Forskarnätverket inom OHI 

OBS! 

Extra allmänt medlemsmöte den 
16 september kl 17-18.15 på 
Stall Kungsgården. Mötet kan 

även nås digitalt via länk! 

Kallelse via kontaktmailen 
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Humlamaden Grön Rehab i hetluften under sommaren 

medverkade både vid  Skåne Innovation Week och Falsterbo Horse Show 
 
Skåne Innovation Week juli 2022 presenterade Humlamaden så här :  
Natur- och hästunderstödd terapi vid psykisk ohälsa.  
En verksam, biverkningsfri och kostnadseffektiv behandlingsmodell för barn, ungdomar och 
vuxna.  
Vi arbetar med Medicinsk Naturunderstödd Terapi (MNT). Vi följs av forskare vid Lunds 
Universitet och SLU.  
Möt personer som behandlats.  
Bland annat en 23 årig man, svårt sjuk i ätstörning som blev bra efter 10 timmars 
hästunderstödd terapi.  
 

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

 

Norsk debatt relevant för Svensk HUI  

Intensivträning för optimal motorisk inlärning  - varför gör vi inte det? 

Varför gör vi som vi gör inom HUI vid CP undrar en av de norska fysioterapeuterna i 
Facebokgruppen Faggruppen for Fysioterapi i Norge, och vill ha debatt om nyttan av daglig 
ridning för barn där målsättningen är att påverka gångförmågan. Hon har börjat daglig 
träning för sina deltagare och efterlyser kollegors erfarenheter. I Norge är en gång i veckan 
standardförfarandet vid ridefysioterapi för barn med CP. 

Även i Sverige är det vanligare med ”en gång i veckan – träning” än intensivträning. Men är 
det bra fysioterapi? Redan 2006 påpekade Nilsagård och Hammar att intensivträning under 
en vecka ger bättre effekt än träning en gång i veckan när man vill påverka balans och 
spasticitet hos vuxna med MS. Den kunskapen har vi inte tillämpat i utvecklingen av HUI vid 
habiliteringsverksamheterna.  

Undantaget är Ulrika Stengaard Olson som under de årliga lägerveckorna vid Söderåsens 
Forsgård systematiskt har försökt dokumentera och påvisa den positiva effekten av den 
intensiva insatsen. I en FoU rapport från Region Skåne 2007 redovisas positiva effekter, men 
senare försök att få svenska forskare att analysera dokumentationen har inte mynnat ut i 
något konkret resultat. Det är svårt att få klinisk dokumentation accepterad som ”good 

Nyheter och Notiser 
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enough” i forskarsamhället. Under tiden strävar vi på och gör som vi brukar – och riskerar att 
evidensbaserad vård undviks… och kunskapen sprids inte heller. 

I Tjeckien liksom i Grekland pågår intensivträning för mindre barn med försenad motorisk 
utveckling. Dokumentation sker med video och inom det europeiska EEFTN nätverket pågår 
kollegial handledning där kliniska fall visas och diskuteras digitalt. På så sätt sprids kunskap 
och idéer och ett bredare underlag för kunskapsutveckling kan samlas in. Även den norska 
kollegan har uppmanats att videofilma före och efter insats för att samla dokumentation. 
Kanske något för svenska fysioterapeuter också?? Vem tar initiativet? 

 

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

 

Onlineutbildning med Susanne von Dietze 

Återigen erbjuds onlineutbildning i konceptet Balance in Movement – nu under september 
månad. Du som är intresserad av att delta kan få mer information genom svDietze@gmx.de  

Kostnad – ja. Sessionerna spelas in och är tillgängliga under en vecka efter inspelning. De 
innehåller både teori och praktiska övningar med fokus på tillämpning i samband med din 
ridning. 

 

================================================================================== 
 
 
Flera HUI utövare uppmärksammas i radio, TV och andra media 
Det kom ett mail: Hej Maggan 
Hoppas läget är bra! Såg på Hippson om HUI angående ett nytt projekt i region Värmland. 
Finns en länk att lyssna på radio Värmlands inslag.  
Allt gott/ Magdalena  
https://www.hippson.se/artikelarkivet/hippsonnews/hastar-hjalper-ungdomar-med-psykisk-
ohalsa.htm 
Mari Nilsson, projektansvarig har just avslutat Tilläggsutbildningen i hästunderstödda 
insatser vid Strömsholm. Vi önskar henne lycka till med projektet som presenterades för 
deltagarna i Tilläggsutbildningen vid den avslutande träffen i mitten av augusti. 

Ser du något du vill förmedla till kollegorna i landet – hör av dig om det! 

 

 

 

mailto:svDietze@gmx.de
https://www.hippson.se/artikelarkivet/hippsonnews/hastar-hjalper-ungdomar-med-psykisk-ohalsa.htm
https://www.hippson.se/artikelarkivet/hippsonnews/hastar-hjalper-ungdomar-med-psykisk-ohalsa.htm
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HUI  Samverkanscentrum   

 

För att stödja och utveckla tillgången till hästunderstödda insatser startades 2019 
Samverkanscentrum av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Organisationen 
för Hästunderstödda Insatser (OHI), Ridskolan Strömsholm och Svenska 
Ridsportförbundet.  
 
Avsikten med Samverkanscentrum var dels att skapa en koppling till tilläggs-
utbildningen inom HUI som bedrivs sedan 2017 på Strömsholm via Hästsportens 
Folkhögskola, dels att öka tillgängligheten till HUI genom att bistå som en 
oberoende part för att utveckla relationer mellan entreprenörer, ideella aktörer 
och offentlig sektor. Efter starten har även Svensk Travsport intresserat sig för och 
anslutit sig till HUI Samverkanscentrum. Inkluderingen av sportförbunden är viktig 
och ger tillgång till andra arenor och verksamheter.  
 
Trots goda ambitioner från alla parter har HUI Samverkanscentrum inte riktigt 
hittat sin plats och organisation.  
 
Samordningsprocessen  
HNS och OHI identifierade under 2020 behov av samsyn och samordning för att ha 
möjlighet att driva ett mer kraftfullt påverkansarbete och snabbare utveckling. 
Mot den bakgrunden initierades samordningsprocessen för Hästunderstödda 
Insatser 2021.  
Processen har genomförts under paraplyet HUI Samverkanscentrum och dess 
avsikt har varit att samlas för att beskriva nuläget inom HUI i Sverige idag, för att 
få en indikation på hur organisering och samverkan inom HUI-området kan 
utvecklas. En del i detta har även varit att kartlägga behov som även kan ge en 
indikation om hur HUI Samverkanscentrum kan fylla en funktion. 
 
Från de diskussioner och resonemang som har förts under processen har en 
struktur för framtida arbete inom HUI Samverkanscentrum börjat formeras. HNS 
och OHI kommer att fortsätta det täta samarbetet, och framtida organisation samt 
verksamhet i Samverkanscentrum diskuteras nu i den avslutande och 
summerande delen av samordningsprocessen. Processen sammanfattas i en 
rapport som varit ute på remiss under sommaren. Rapporten förväntas publiceras 
under första delen av hösten.  
Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta Elin LeeApple 
elin.leeapple@hastnaringen.se. Du kan också läsa mer om HNS arbete på 
hastnaringen.se 

 

Karolina Lagerlund & Elin LeeApple  

mailto:elin.leeapple@hastnaringen.se
https://hastnaringen.se/
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Reflektioner efter genomförandet av första året med ”Tilläggsutbildning i 
hästunderstödda insatser- inriktning aktivitet” vid Wången 

 

Kursen, som ges på helfart 100%, startade i september 2021 med 15 deltagare. Den 11 maj 
2022 examinerades 13 deltagare som hade genomfört hela utbildningen. En majoritet av 
deltagarna har redan sedan tidigare arbetat med eller kommit i kontakt med 
hästunderstödda insatser inom socialt arbete, vård och omsorg eller skola. Det har 
möjliggjort ett värdefullt erfarenhetsutbyte och har varit en grund för de fördjupade 
kunskaper i HUI och HUA som deltagarna nu har fått till sig.  

De planerade 6 fysiska träffarna 
om 3 dagar vardera blev till 5 
träffar på grund av pandemin. 
Där har fokus varit på 
genomgångar och att träna 
praktiskt utförande både vad 
gäller hästkunskap, hantering och 
kommunikation från marken och 
uppsuttet, hästens inlärning, 
körning och HUA. Mellan 
träffarna har digitala 
föreläsningar och seminarier med 
både interna och externa 
föreläsare hållits en eftermiddag per vecka. Deltagarna har också jobbat med 
inlämningsuppgifter både individuellt och i grupp. Som lärare i HUI har vi varit ansvariga för 
just den delen som fokuserat på HUI och HUA och vi har lagt stort fokus vid hästvälfärd och 
säkerhet för både människa och häst. Deltagarna har fått orientera sig inom HUI-området 
både nationellt och internationellt. Det ingår även 25 dagars praktik, APL, ute på olika 
verksamheter som vi har ansvarat för att samordna. Det har inte varit helt lätt att hitta APL-
platser till alla, men de flesta har nu genomfört alla sina dagar. Stort tack till alla 
verksamheter som har tagit emot våra deltagare och till er som har ställt upp som 
föreläsare!  

Vår upplevelse är att utbildningen har varit ett värdefullt bidrag till att kunna säkra upp 
kvaliteten inom området Hästunderstödd aktivitet. Det ser vi som viktigt först och främst för 
alla inblandade klienter, hästar och utförare, men även för att HUI som verksamhetsområde 
ska få ökad legitimitet och att arbetet med att öka både efterfrågan och utbud därigenom 
gynnas.  

Foto: Emma Roos 

Från utbildningshorisonten  
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Det har stundtals varit ett svårt och utmanande arbete att med så kort framförhållning bygga 
upp och genomföra en ny utbildning. Men trots det har det varit roligt, stimulerande och 
lärorikt. Samarbetet med övrig kursledning och lärare i hästkunskap och körning har fungerat 
bra från start och kommer att fördjupas. Vi kommer att genomföra vissa förändringar till 
nästa kurs som startar i september 2022, men huvuddragen kommer att ligga fast. 

 

Christine Wadefjord  Marie Gudmundsson 
leg. psykolog/leg. psykoterapeut leg. arbetsterapeut, OHI-certifierad 
 
 
================================================================================== 

 

Kursavslutning vid Strömsholm – en lärandesituation som gör alla lite klokare 

Strömsholmskursen 21-22 avslutades i mitten av augusti med redovisningar av 
studieuppgiften ”eget arbete”. Kursdeltagarna redovisar sina arbeten för varandra och för 
oss kursledare. Det är en lärorik och givande kursträff för alla inblandade, även kursledarna, 
där alla blir varandras lärare och där en anda av kollegial handledning genomsyrar träffen. 
Den tvärprofessionella blandningen  av kursdeltagare ger en bred och djup 
kunskapsförmedling och deltagarna presenterar sina respektive perspektiv på hur kursens 
innehåll präglat deras ämnesval. Till dags dato har 76 arbeten presenterats under fem år. 
Instruktionerna har förändrats och arbetena har delvis ändrat karaktär. Varje  kursavslutning 
har inneburit intressanta och lärorika presentationer från kursdeltagarna. 

I år bjöds lärarna vid folkhögskolans övriga utbildningar in samt HNS och OHI. På plats följde 
Elin Lee Apple, HNS och Samverkanscentrum HUI, presentationerna på torsdagen och på 
fredag förmiddag. Hon var imponerad av klassen, såväl bredd som innehåll, och beklagade 
att hon inte kunde stanna för att lyssna på de presentationer som återstod. Från och med i 
år har varje ”Eget arbete” en sammanfattning och vi diskuterade hur sammanfattningarna 
kan göras tillgängliga för intresserade inom OHI. Ett förslag är att samla sammanfattningar 
och arbeten i ett arkiv på Samverkanscentrum eller på annan tillgänglig plats, så att de kan 
bli publikt tillgängliga och användas som underlag för kontakter, nätverkande eller, i 
framtiden, forskning. Hästsportens folkhögskola har ingen tradition av examensarbeten, och 
kursens arbete uppfyller inte formellt kraven för att arkiveras i universitetsportalen Diva. Det 
är inte heller ambitionen. Däremot finns det mycket intressant och givande kunskap att 
hämta från kursdeltagarnas arbeten för den som söker kunskap om HUI i Sverige. 

Ett exempel visas här i form av en sammanfattning från Anna Mattsons uppsats: Det 
mellanhästliga mötet –mötet mellan människa och häst ur ett socialpedagogiskt perspektiv. 

Det inleds med ett citat ur kurslitteraturen: 
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”Att som professionell yrkesutövare arbeta med hästunderstödda insatser (HUI) kräver 

kompetens på minst tre områden: det egna yrkesområdet, häst- och ridkunskap samt 

kunskaper om innehållet och användbarheten i HUI” (Silfverberg och Lerner, 2020 s. 211). 

1982 föddes en hästtjej, 2011 var hon en nybakad socialpedagog, 2022 ska dessa två föras 
samman till en utövare av hästunderstödda insatser. Hur kan man då tänka gällande ett 
socialpedagogiskt perspektiv på hästunderstödda insatser? I nedanstående arbete har jag 
försökt att ta mig an några av de centrala delarna inom socialpedagogiken och koppla dessa 
till HUI och framför allt hästen i HUI. Att vara trygg i sin egen yrkeskompetens och ha en 
fördjupad häst- och ridkunskap är grundläggande för yrkesverksamma inom HUI, mitt syfte 
är att försöka väva samman yrkeskompetens och hästkunskap för att se dem i en gemensam 
dimension. De delar inom socialpedagogiken som jag  berör i arbetet är Antonovskys (2005) 
KASAM, Bubers (2011) mellanmänskliga möte, tron på individens förmåga, salutogent 
synsätt, delaktighet och den goda relationen. I arbetet lyfter jag även etik och välfärd utifrån 
både HUI och socialpedagogik och försöker sammankoppla dessa två. ” 

Bland de olika uppsatserna kan man hitta arbeten som beskriver ett arbetsverktyg för häst 
respektive deltagare i en HUI verksamhet – ”Hästens resp Deltagarens Boken om Mig”, en 
beskrivning av ”Hästunderstödd Handledning”, beskrivningar av pågående resp planerade 
verksamheter, intervjuer av deltagare och av terapeuter, flera fina fallstudier, samt en 
longitudinell beskrivning av ryttares utveckling från deltagare i en specialgrupp för ryttare 
med intellektuella funktionshinder till elitryttare vid Special Olympics och deltagande med 
7000 andra tävlande i AbuDabi. Bredd och djup!! Från korttidsintervention 6 träffar till vikten 
av att få utvecklas över många år med hästens hjälp, från processen för att sjösätta en 
projektplan till hur HUI utbildningen resulterat i implementering i befintlig verksamhet. Från 
intervjustudie som höjer deltagares röster till intervjuer av terapeuter som beskriver sin 
upplevelse av effekter av HUI. Vi kursledare är imponerade av hur våra kursdeltagare 
tillgodogör sig kursinnehållet och beskriver hur de involverar det i sin professionella vardag. 

Vilken kompetens som deltagarna besitter och som nu kan komma klienter, patienter och 
elever till del! 

 

 

 

Ett samverkansprojekt mellan Fagersta Ryttarklubb och den kommunala Alfaskolan pågår 
sedan drygt ett år. Den sammanhållande länken, Marie Viberg, är specialpedagog på skolan 
och aktiv i Fagersta Ryttarklubb. Marie gick Tilläggsutbildningen i HUI 2020-21 och hennes 
examensarbete, Fagersta Ryttarklubb – ett integrationsprojekt, beskriver projektet.  

HUI-samverkan skola-ridklubb 
  en modell för integrationsarbete i flera kommuner 
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Det är ett projekt som har fokus på hur skolan och ridklubben tillsammans kan inverka på 
social exkludering, integration av nyanlända, problematisk skolfrånvaro, vara 
traumafokuserat och integrera ridning i skolans ordinarie utbud av exempel på idrott och 
fritidsintressen. 

Det finansierade 
projektet är ett 
pilotprojekt och 
innebär att skolan 
erbjuder alla elever i 
mellanstadiet att  
prova på att rida på 
idrottstimmarna 
under första 
terminen, 
erbjudande att delta i 
kostnadsfria 
dagridläger på helg 
och skollov, en 
kostnadsfri grundkurs 
i ridning på fritiden 

och därefter subventionerad ordinarie ridlektion under max två terminer. (Se bild Copyright 
Marie Viberg) 

                          

Varför detta upplägg? Marie förklarar:  

Fagersta är idag ett sociokulturellt utsatt område. Vi har haft en stor inflyttning av barn och 
ungdomar från krigsdrabbade områden. Flera av dessa barn och ungdomar lever idag i ett 
utanförskap, både socialt och ekonomiskt. En del barn och ungdomar har föräldrar som är 
analfabeter eller har svårt att läsa på svenska och kan därför inte ta del av 
samhällsinformation som information kring fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. I 
Fagersta kommun har vi under de senaste åren sett en ökning av bränder, förstörelse, att 
ungdomar driver omkring, gängbildning och droger. Vi tänker att barn och ungdomar 
behöver naturliga mötesplatser. 

På Alfaskolan har idag cirka 80% av eleverna ett annat hemspråk än svenska. Dessa elever 
har inte alltid en god skolbakgrund bakom sig. Man har inte alltid haft fungerande skolor i 
elevernas hemländer och eleverna har ibland vistats i flyktingläger. Detta gör att flera elever 
och deras familjer är särskilt sårbara då de inte har en god språk- läs- och skrivutveckling 
med sig i bagaget. Dessa familjer är särskilt sårbara då de hamnar i ett utanförskap och idag 
ser vi tydliga tecken i vår kommun när det handlar om segregation. 

Alfaskolan har under flera år haft ett samarbete med Fagersta Ryttarklubb och RF-SISU 
Västmanland. Elever har fått pröva på att rida under idrottslektioner och friluftsdagar och de 
har haft möjlighet att deltaga på ridläger under lov. Personalen är välvilligt inställd till dessa 
projekt och Mia Viberg som arbetar som speciallärare på Alfaskolan är också verksam i 

Steg 1.
Elever får prova 

på att rida under 
ordinarie 

idrottslektioner. 
10 elever/gång

Steg 2.
De elever som vill 

får deltaga i 
kostnadsfria 

dagridläger på 
lov/helger. Elever 
hämtas med buss.

Steg 3.
De elever som vill 
fortsätta får gå en 

kostnadsfri 
grundkurs om 10 

gr. De hämtas 
med buss på 

fritiden

Steg 4
Placering i en 

ordinarie 
ridgrupp. Platsen 
subventioneras 

via ett 50% bidrag 
under max 2 år.
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Fagersta Ryttarklubb. Hon studerar just nu på Folkhögskolan på Strömsholm, HUI- 
Hästunderstödda insatser. Hästunderstödda insatser är en strukturerad och målinriktad 
insats där hästar medverkar för att utveckla hälsofrämjande och /eller terapeutiska effekter 
för människor. HUI kan vara inriktat mot hälsa, pedagogik, stöd i kris, besöksverksamhet 
eller rekreation. Det kan handla om lärande, aktivitet och terapi. ” 

Detta var läget i augusti 2021. Vad hände sen? 

I juni 2022, gäller följande: ”Vi fick medel till ridklubben från RF SISU Västmanland och 
Fagersta kommun bekostade bussresorna. Detta läsår har eleverna i åk 5 och 6 samt de 
nyanlända eleverna (21 st) från Ukraina fått prova på att rida vid 1 tillfälle under lektionstid. 
Alla elever har sedan haft möjlighet att anmäla sig till dagridläger under vinterlov, sportlov, 
påsklov och även nu under sommarlovet. Under sportlovet hade vi över 90 elever som 
anmälde sig. Vi har kunnat genomföra detta med hjälp av hästvana elever på skolan, våra 
stallvärdinnor och praktikanter samt ordinarie personal. Vi behöver hjälp med att leda 
hästarna. De som har hjälpt till har gjort det för det har känts så roligt och viktigt men de har 
också fått rida som tack. 

Jag, Marie, kommer att börja arbeta på habiliteringen i höst och igår fick vi veta att klubben 
kommer att få en utomhusramp, en lyft i ridhuset och en handikappanpassad 
utomhusläktare.”  
Den sista fasen är ännu inte finansierad, men medel söks via SISU – Västmanland. Tittar man 
in på hemsidan för RF-SISU Västmanland finner man att Alfaskolan även jobbar med sin 
utomhusmiljö och utformar den för att stimulera till rörelseglädje – vilken skillnad mot en 
traditionell skolgård i stadsmiljö. Hästar och glädje – vilken skolkombination!! 
 
Lycka till Marie och låt oss ta del av era erfarenheter när de samlats in!! 
 
 

 

Vi vill uppmärksamma tre böcker av relevans för HUI-utövare. Två handlar om hästen, 
inlärning och välmående respektive hur relationen mellan häst och ägare/ansvarig kan 
förstås i skenet av Compassion-teorin – en av många teorier som figurerar i 
förklaringsmodellarna för varför Natur och djur är verksamma vid olika ohälsotillstånd. Den 
tredje boken är ett gediget uppslagsverk om vård omsorg och rehabilitering utomhus där 
flera OHI aktörer har medverkat med texter. 

 

Litteraturnytt 
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Titel: Motiverad häst- inlärning, beteende, kommunikation 

Författare: Minna Tallberg 

Utgiven av Lasertryck, Aarhus, Danmark 2020 

Omfattning 195 sid 

Detta är HUI utbildningarnas nya obligatoriska litteratur om hästen, 
dess beteende och kommunikation. Boken beskriver aktuell 
forskning om beteende och inlärning samt innehåller konkreta 
förslag till träning med hänsyn till välfärd och säkerhet. Boken används även i HUI 
utbildningen i Finland. Den ersätter ”Equine Behaviour –a Guide for Veterinarians and 
Equine  Scientists” av McGreevy. Skönt med en bok på svenska och mer anpassad till dagens 
kunskapsläge. Innehållet spänner över beteende och kommunikation generellt till hur 
känslolägen uttrycks, smärtuttryck och hur vi kan förstå om hästen har ont, hästens inlärning 
och minne, om eftergift och belöningar och ett avslutande kapitel om hur vi skapar 
förutsättningar för ett bra hästliv utifrån träning, tillit och förtroende. 

Med hjälp av deltagarna vid HUI utbildningarna kommer vi att kunna ge en mer utförlig 
recension i kommande nummer av OHINytt. 

 

 

 

Titel: Med handen på hjärtat-psykologin mellan människa och 
häst 

Författare: Anne Källgren 
Maths Heumans Förlag AB, Stockholm 2022 
Omfattning 120 sid 
 

Boken recenseras av Christine Wadefjord, psykolog och HUI-
lärare vid Hästsportens Folkhögskolas Tilläggsutbildningar i 
Hästunderstödda Insatser på Strömsholm och vid Wången 

 

”Med handen på hjärtat- psykologin mellan människa och häst” är en bok, skriven av Anne 
Källgren, som handlar om ett förhållningssätt, compassion och en modell, trecirkelmodellen. 
Förhållningssättet och modellen är hämtad från en psykologisk teori och metod som heter 
Compassion fokuserad terapi, och ligger till grund för att förstå hästen och hästens behov 
utifrån både hästens perspektiv och utifrån människans perspektiv.  Boken innehåller även 
en uppmaning till att, utifrån compassion, förstå oss själva och hur vi som människor 
fungerar. Och hur vi genom att förstå hur vi, häst och människa, genom liknande system, 
trecirkelsmodellen, kan skapa en djupare relation till varandra. Det här är en bok som skapar 
ny och intressant förståelse (kunskap) om hur vi bättre kan förstå hästen. 
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Compassion kan beskrivas som att känna med andra, kunna ta emot medkänsla från andra 
samt att kunna ge medkänsla till sig själv. Det handlar alltså om medkänsla för oss själva och 
andra, tex hästen. 

Teorin i compassion bygger bla på det faktum att vi har tre olika motivations system i oss, 
som motiverar till olika grundläggande beteenden för vår överlevnad. Det handlar om att 
utforska världen, att vara nyfiken på och som driver på vår utveckling, blå cirkel- 
utforskande/prestations systemet. Det handlar om att vi vid hotsituationer ska skydda och 
försvara oss, röd cirkel- hotsystemet, och det handlar om att kunna komma till ro och känna 
trygghet, grön cirkel – trygghetssystemet.  Det finns starka skäl att förmoda att hästar styrs 
av likande system. Systemen har olika hormoner, beteenden och affekter kopplade till sig 
som hjälper till och styr vårt och hästens agerande.  Anne kopplar ihop trecirkelsmodellen 
med hästens behov, beteende och signaler så att vi lättare och med compassion skall förstå 
hästen bättre.  

Kapitlen om hästens behov, beteende och signaler är utformade så att i slutet av varje del, 
som är utförligt beskrivet, kopplar Anne på compassion perspektivet. Där beskriver hon hur 
förhållningssättet kan användas för att förstå och hjälpa hästen. Det finns även utrymme för 
egna reflektioner, vilket Anne uppmuntrar till genom att ställa frågor kopplade till kapitlet. 

Anne är kunnig och väl påläst både vad gäller kunskap om hästar och olika metoder för att 
hjälpa människor finna välmående, tex QiGong, mindfulness mfl. Hon använder flera olika 
metoder för att hjälpa ryttare bli mer kroppsmedvetna, mer närvarande och utveckla 
compassion både till sig själv, andra och hästar. I boken tar hon hjälp av teorier inom 
psykologin såsom anknytningsteori, neurovetenskap, inlärningsteori för att förklara hur vi 
fungerar.  

Trots att jag tycker boken har mycket att lära ut och är skriven på ett sympatiskt och 
lättförståeligt sätt, känner jag mig lite besviken när jag läser den. Jag hade förväntat mig att, 
som det står i titeln, psykologin mellan människa och häst skulle vara mer ingående och 
förklara vad psykologin mellan människa och häst består i. Det Anne beskriver är utifrån 
förhållningssättet compassion och hur trecirkelsmodellen, kan vara hjälpsamt för förståelsen 
av hästen signaler och behov. Det är naturligtvis bra men den blir lite tunn och missvisande. 

Jag saknade även ordentliga källhänvisningar i den löpande texten, vilket gör att det blir 
svårt att komma ihåg vilken forskare och artikel/bok som påståendena är tagna från.  Det 
finns en litteratur och referenslista i slutet av boken men det blir lite svårhanterat.  

Förhållningssättet och trecirkelmodellen är ett annorlunda och mer sympatiskt och ödmjukt 
sätt att se på och förstå hästar. Ett förhållningssätt som jag önskar ska komma fler till del. 
Anne Källgren har gjort ett mycket fint arbete med få ihop de båda delarna till en helhet 
samt att kunna förmedla det på ett pedagogiskt lättförståeligt sätt. 

Christine Wadefjord 
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Titel: Vård omsorg och rehabilitering utomhus – teori, praktik och nya 
perspektiv 

Red: Åsa Engström, Päivi Juuso, Madeleine Liljegren, Lotta Lundmark 
Alfredsson samt 52  medförfattare 
Studentlitteratur AB Lund 2022 
Omfattning 722 sid 
 

Detta är den första boken på svenska som sammanställer teorier, 
forskning, praktikers erfarenheter, deltagares upplevelser samt 
förutsättningar för att implementera vård, omsorg och rehabilitering 
utomhus.  

Boken är ambitiös och spänner över ett stort fält med fokus på naturupplevelsen som 
hälsostödjande variabel i insatsen oavsett deltagarens specifika behov. Kor på lantgårdar och 
interner på fängelser har lagstadgad rätt till daglig utevistelse – den rätten gäller inte 
personer som vistas på offentliga institutioner som demensboende, LSS boende, sjukhus 
eller som själva inte kan förflytta sig från sitt hem pga nedsatt funktion. Naturvistelse är 
ingen rättighet samtidigt som vi utvecklat en allt större kunskapsmassa om naturens 
hälsofrämjande inverkan på oss – ju skörare individ, desto större positiv effekt. Boken vill ge 
kunskap om nyttan och lyfta rätten till utevistelse i samband med vård, omsorg och 
re/habilitering för alla människor oavsett ålder och hälsotillstånd. Det är ett viktigt syfte! 

Boken är en gedigen sammanställning av mångas kunskaper och erfarenheter. 

I sju delar får man en bred beskrivning av 1 Teoretiska utgångspunkter för vård omsorg och 
rehabilitering utomhus, 2 Strukturell beskrivning av vård omsorg och rehabilitering utomhus, 
3 Utformning och utveckling av utemiljöer för vård omsorg och rehabilitering utomhus, 4 
Initiativ och processer i riktning mot vård omsorg och rehabilitering utomhus, 5 Aktörer och 
verksamheter inom, samt upplevelser och yrkeserfarenhet av vård omsorg och rehabilitering 
utomhus, 6 Implementering av vård omsorg och rehabilitering utomhus, 7 Framtidens vård 
omsorg och rehabilitering. 

Jag rekommenderar särskilt kap 15 som i en modell ger en översikt över områdets olika 
dimensioner och det samspel som behövs mellan olika aktörer; patient, utförare och 
upphandlare, för att tillhandahålla vård, omsorg och rehabilitering utomhus antingen som 
egenvård, kommunalt styrd insats eller regionalt styrd insats. Modellen utgår från 
personcentrerad vård och begreppet ”nära vård” och knyter resonemangen till ICF som 
terminologi för beskrivning av hälsotillstånd. Därmed förordas en gemensam terminologi 
oavsett profession. Kapitel 15 ger mig en sammanfattande bild av den komplexitet som vi 
alla utövare inom HUI möter i kampen för att skapa hållbara sunda verksamheter. Modellen 
kan kanske ge oss ett verktyg för att hantera alla utmaningar som är gemensam för alla 
aktörer inom området naturunderstödda insatser. 

Den relationella och psykologiska aspekten av HUI väl beskriven i kapitlet om 
djurunderstödda insatser. I exempel från verksamheter och upplevda erfarenheter finns fina 
beskrivningar från såväl terapi som omsorgsinsatser. Men tyvärr saknar denna bok, i 
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teoriavsnittet, en tydlig beskrivning och forskningshänvisning till hästunderstödda insatser 
med fokus på fysiska, (somatiska) funktionsnedsättningar. Påverkan på KROPPEN och basala 
kroppsliga funktioner och den inverkan som hästen tillför i ett habiliterande och 
rehabiliterande perspektiv – som rörelsegivare, som stimulans av grundläggande motorik 
och genom att ge en upphöjd position i förhållande till normalpositionen för den som 
tillbringar dagen i rullstol, är inte omnämnd. Inte hur rörelseöverföringen till den 
rörelsehindrade ryttaren skapar en ökad fysisk aktivitetsnivå även om den viljemässiga 
motoriska förmågan saknas. Inte heller beskrivs hur hästens överförda rörelser som ger en 
upplevelse av att gå påverkar basala kroppsliga funktioner som tarmmotorik, andning, 
cirkulation, bålstabilitet och balansfunktioner. I naturen och med djuren händer något 
fysiskt, kroppsligt, fysiologiskt direkt i ryttarens kropp via hästen OCH i samspel med den 
naturliga miljön med dess redan beskrivna specifika inverkan. Detta kan inte hunden eller 
trädgården erbjuda – det hade jag velat se beskrivet också, inte bara att hundar och hästar 
är de vanligaste djurslagen i djurunderstödda insatser – men det specifika kapitlet om 
hästens unika bidrag får vi väl ta fram själva inom OHI. 

Boken är stor, tung, omfattande – och läsvärd! Texten är lite svårläst tycker jag som har en 
synnedsättning –blek text mot blank sida är svårläst, tyvärr. 

OHI medlemmar som medverkar är bla Lis Lott Andersson, Marie Gudmundsson, Matilda 
Uggla, Cissi Skoog. Verksamheter som omnämns är bla Stall 43, Stallyckan, Humlamaden och 
Sjurarvsbacken natur- och djurunderstödd hälsoutveckling bland många andra. 

Läs och låt dig inspireras! Lägg boken i knät på beslutsfattarna och upphandlarna! 

 

Vetenskaplig Artikel 

Leconstant C, Spitz E. Integrative Model of Human-Animal Interactions: A One Health-One 
Welfare Systemic Approach to Studying HAI. Front Vet Sci 9:656833. 
Doi:10.3389/fvets.2022656833 

Denna artikel föreslår ett teoretiskt ramverk för djur-människa interaktion med fokus på 
välfärd och säkerhet och utifrån OneHealth – One Welfare –One Biology perspektivet. 
Ambitionen är att skapa en grund för studier om och förståelse för hur interaktionen mellan 
människor och djur går till och hur vi med kunskap om mekanismerna kan öka såväl välfärd 
som säkerhet i alla former av interaktioner djur och människa emellan. Artikeln beskriver 
utförligt kunskapsläget om neurobiologiska strukturer och funktioner och presenterar en 
modell för att förstå hur emotioner och beteenden hos människor och djur uppstår och på 
vilket sätt de inverkar på varandra. Begreppen emotionell smitta, primära/basala emotioner 
enl Panksepp, neurovetenskapens nya rön om upplevd trygghet som grund för emotionellt 
färgade reaktioner, Attachment-teorin, Porges` Polyvagala teori och andra teorier om 
behandling vid trauma kombineras på ett trovärdigt sätt. Jag tycker att artikelns modell ger 
kunskaper som kan omsättas i praktiska verksamheter likaväl som i upplägg av studier av 
interaktion mellan människa och djur. Spännande läsning för dig som är intresserad av 
vetenskapliga artiklar som kan leda till ökad förståelse av komplexa samband. 
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När midsommardagen övergick till natt samlades ett dussin ryttare för en pilgrimsritt i den 
västgötska landsbygden. Vi red islandshästar i omväxlande skritt och tölt, i granskogen, på 
landsväg, över fält och genom bokskog i den ljusa sommarnatten.  

Ritten inleddes för oss ryttare i paddock med att lära känna hästarna i skritt och tölt. 
Därefter samlades vi runt pilgrimsrittens ledare, prästen Madelene som ledde pilgrimsritten i 
dess andliga aspekt. Först fick vi sittande på hästarna grunda oss med en kort resa genom 
kroppen inspirerad av mindfulness för att därefter leda en kort betraktelse om 
pilgrimsresandet och den heliga Birgitta som till häst tog sig hela vägen till Rom.  

Midsommarkvällens pilgrimsritt fokuserade på våra kroppar och framför allt på våra sinnen 
som ju är vägen till våra upplevelser. Själva ritten var uppbyggd så att vi från det att ritten 
startar rider under tystnad och med fokus på det sinne som den senaste betraktelsen lyft 
fram.  

Med jämna mellanrum gjordes avbrott för en ny betraktelse och ett nytt sinne att fokusera 
den kommande delen av ritten. I samband med pauserna tilläts hästarna att beta och vi 

ryttare ombads att blunda och 
koncentrera oss på vår andning och på 
våra kroppars reaktioner på den korta 
betraktelsen som presenterade det 
sinne vi skulle koncentrera oss på 
härnäst. 

 Synen var det inledande sinnet, 
därefter känseln – o så viktig för oss 
ryttare. Det tredje sinnet som lyftes 
fram var smaken – och detta i samband 
med att den medtagna matsäcken 
avnjöts i enskildhet och under tystnad.  

Hästarna hölls av vår ridande ledare 
samt vår präst under tiden vi deltagare 
pausade på marken och njöt av 
smakupplevelsen.  

 

Sedan samlades vi vid hästarna igen och satt efter hand upp på hästryggen igen.  

Nu blev hörseln i fokus för att i sista passet följas av lukten.  

Pilgrimsritt –  
hästunderstödd själavård i midsommarnatten 
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När vi återkom till stallet ställdes hästarna in i stallet, sadlades och tränsades av och grimmor 
sattes på. De avklädda hästarna fick sedan följa med in i hagen där en cirkel av stockar blev 
platsen för en avslutande mässa där får och hästar betade omkring oss i den ljusa 
sommarnatten och nyfiket kom och nosade på oss där vi satt. Den fina stämningen blev 
endast avbruten av myggornas och knottens uppvaktande av vår blottade hud. Midsommar 
2022 erbjöd 25 graders värme, åskmuller på avstånd och uppehåll – härliga 
väderförutsättningar för en midsommarnattsritt!  

Mina reflektioner under ritten – tystnad påbjuden under ritten innebär att man relaterar till 
hästen mer koncentrerat - det är endast den man kommunicerar med.  

Under tre kvällstimmar förändras förutsättningarna för att använda de olika sinnena. 
Naturtypen styr i hur hög grad lukter eller ljud förekommer. Att äta rittens matsäck med 
100% fokus på att SMAKA var en njutning.  

När det skymmer ställs andra krav på syn och hörsel. Det spelar roll när under ritten som de 
olika sinnena är i fokus. Jag hade föredragit att fokusera på hörseln när fågelsången var som 
intensivast, nu blev det den sista sinnesupplevelsen och de ljud jag hörde mest var 
hovklapper eftersom fåglarna sedan någon timme slutat sjunga. Pauserna var fina 
upplevelser. Att stanna och låta hästen beta samtidigt som man blundar och iakttar sin 
andning ställer krav på tillit, trygghet och balans – och är det OK? I vår flock/grupp med en 
ridledare som hade det övergripande ansvaret kändes det bra. Prästens betraktelser 
handlade om tillit, att låta sig bäras och om vikten av att vara varandras stöd och ledsagare, 
att låta hästen bära oss till målet. Det blev en fin symbolik och en magisk midsommardagsritt 
tillsammans med ett dussin kvinnor som jag inte talade med men, som någon påpekade,       
”skapade en fantastisk gemenskap trots att vi inte vet varandras namn eller någonting om 
varandra – endast delade en gemensam upplevelse”. 

Jag har varit nyfiken på begreppet Pilgrimsritt sedan jag först hörde prästen Karin Sanell 
prata om det. Nu har jag prövat! Hästunderstödd själavård – ja det finns en stor potential för 
OHI´s präster och diakoner att bidra till ökad existentiell hälsa. 

Margareta Håkanson 

 

 

 

Ofta används uttrycket  ”hästen speglar deltagarnas emotioner” när effekter av HUI beskrivs. 
Ordet ”SPEGLAR” – hur menar vi då? Spegelneuron hänvisar några till, men vet vi att hästen 
har spegel neuron? Hur mycket vet vi om spegelneuronens funktion i olika arter som tex 
människan? Innebär spegelneuron att man imiterar eller härmar? Vad är skillnaden? Imiterar 

Funderingar om ordens betydelse 
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eller härmar hästen människan och i så fall är det medvetet eller oavsiktligt? Vad vet vi och 
vad tror vi? Är andra mekanismer mer aktiva? 

Och vad menar vi när vi säger ”spegla”? Är det att hästen ser människan och utifrån dennes 
beteende gör likadant? Är det hästen som speglar sig? Eller reflekterar den en bild av mig? 
Eller är det jag som i hästens beteende ser mig själv – att det är jag som speglar mig, att det 
är jag som uppfattar det hästen gör som en reaktion på mig- fast hästens reaktion kanske 
inte ens kan inverkas av mitt beteende? Är det ett människocentrerat sätt att tro att det 
andra individer -(här hästen)- gör, har med mig att göra – till och med det som hästen gör? 
Vad är antropomorfism i detta? 

Vad gör ordet spegla med hur vi uppfattar situationen? Vad händer om vi byter ut ordet mot 
reflekterar? Om vi byter beskrivning till att deltagaren ”speglar sig” i hästen? Hästen blir 
objekt och inte subjekt i speglingsprocessen? Är det bra eller dåligt? Och är det bra eller 
dåligt för vår förståelse av HUI processen? 

Hur tänker du? 
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Plats: Stall Kungsgården, Rörbyvägen 4, Drottningholm, 

Anmälan:  Anmälan görs via länk till: 

https://forms.gle/x3eDZcjgWF9DsSeA8  

Anmälan är bindande men kan överlåtas på 

annan person. Frågor gällande anmälan: 

pia@stallkungsgarden.se 

Kostnad: Seminarieavgiften inkluderar för- och 

eftermiddagsfika samt enklare lunch, tillgång 

till abstracts samt seminarierapport. Anmälan 

och betalning senast 7 juni 700 SEK 

Anmälan och betalning senast 1 juli  1000 SEK 

Anmälan och betalning senast 20 augusti  1500 SEK 

Betalning: Seminarieavgiften betalas i samband med anmälan 
till Stiftelsen Hippocampus, Bg 341-2426. Obs ange 
namn på den som skall delta samt ”4de Nordiska” 

Kommunikationer:         Bussar från Brommaplan; Buss 177, 176, 323 hållplats Orangeriet. 
Bilparkering finns på Stall Kungsgården 

Seminariemingel: Fredag kväll kl. 18.30 arrangeras ett seminariemingel 
med buffé på restaurang Karamellan, Drottningholms 
Slott. Kuvertavgiften är 650 kr för buffé, välkomstdrink, 1 
glas vin/öl/alkoholfritt alternativ.  Anmäl deltagande via 
länken eller till christina@stallkungsgarden.se. 

Betalning på Bg: 341-2426 senast 1 september, ange namn och 
”Seminariemingel”. 

 

Det Fjärde Nordiska Forskningsseminariet om 

Hästunderstödda Insatser 

16-17 september 2022 

Stall Kungsgården, Drottningholm, Stockholm 

TEMA Häst och lärande –ett område under utveckling 

 

 

https://forms.gle/x3eDZcjgWF9DsSeA8
mailto:pia@stallkungsgarden.se
mailto:christina@stallkungsgarden.se
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. Preliminärt program 

Fredagen den 16 september 

9.00 Samling med visning av Stall Kungsgården, kaffe/te och fralla 

10.00 Välkomna till Stall Kungsgården 

Olof Karlander, ordförande Stiftelsen 
Hippocampus Pia Tillberg, 
Verksamhetsansvarig, Stall Kungsgården 

10.15 Lärande och häst – Stall Kungsgården som 
lärandemiljö Gunilla Silfverberg, professor 
em, Stiftelsen Hippocampus 

Moderator har ordet :Henrik Lerner, lektor, Marie Cederschiöld högskola 

10.45 Våga I Samspel med Häst, VISH, en pilotstudie 

Mariliis Auli, Barn- och ungdomspsykiatrin i Kristianstad och 
Hässleholm och Britt-Marie Bjerre, OHI-certifierad 
friskvårdspedagog, Kluvhult 

11.40 Närståendes bidrag till professionellt lärande i en hästunderstödd 
intervention för personer med psykossjukdom 

 Linda Fridén, doktorand, Akademin för hälsa och välfärd, 
Högskolan i Halmstad 

13.25 «Her får man jammen øve seg på å være modig»: Gruppebaserte 
aktiviteter med hest for personer med oppfølging av FACT-team 
(Flexible Assertive Community Treatment). 

 Hege Almeland, PhD, socialarbetare, første amanuensis, Högskolan på 
Vestlandet 

14.00 Synen på hästen – nyckeln till (ökat) lärande och förbättrade 
kvalitetskriterier för en mer etisk, hållbar och jämlik hästverksamhet 

Susanne Larsson, fil. dr, verksamhetsutvecklare inom 
funktionshinderområdet Handledning och fortbildning 

14.35  Professionellt lärande inom 
hästunderstödda insatser Matilda 
Uggla, leg. fysioterapeut, Stall 
Kungsgården 

15.30 Samordning och utveckling av hästunderstödda insatser i det svenska 
samhället Karolina Lagerlund och Elin LeeApple, Hästnäringens 
nationella stiftelse (HNS) 

16.00 Panelsamtal 

16.45 Avslutning på dag 1 
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18.30 Seminariemingel med buffé 

 

Lördag 17 september 

09.30 Ofrivillig frånvaro 

Pia Tillberg, leg. fysioterapeut, verksamhetsansvarig, Stall Kungsgården 

10.05 Om upplevelsebaserat lärande som en nyckelfaktor i 
hästunderstödda insatser  

 Mia Harri, With Horses CIC, Newcastleton, Skottland 

11.00 Expanding the toolbox and stories to share – Animal Assisted Therapy 
learning by doing  

 Aurora Brønstad, PhD, veterinär, første amanuensis, University of Bergen 

11.35 Häst och människa tillsammans – lärande under aktivitet riktad till 
personer med intellektuell funktionsnedsättning 

 Marie Gustavsson, fil. dr, Avdelningen social arbete, Linköpings 
universitet                 Charlotte Lundgren, fil. dr, Institutionen för kultur 
och samhälle, Linköpings universitet 

13.10 Kursen Djur i vård på sjuksköterskeprogrammet – hur kunskap om 
hästunderstödda insatser kan berika lärandet 

 Henrik Lerner, lektor, Marie Cederschiöld högskola 

13.45 Fallstudier och utforskande partnerskap – en modell för lärande och 
systematisk kunskapsutveckling 

Margareta Håkanson, leg. sjukgymnast, med. lic., SLU 

14.20 Vad har vi hört och sett? 

14.45 Hur går vi vidare? Panelsamtal. 

15.30 Avslutning 
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Kalendarium Sverige  

                                     
2022 
 
SEPTEMBER 2 
Boksläpp Alnarp 
Digitalt och IRL 
 
SEPTEMBER 2-4 
IAHAIO – 30 ÅR  
Digital int konferens 
Strömsholm 
 
 
SEPT 16-17 
Nordiskt Forskarseminarium 
Stall Kungsgården 
 
 
 
 
 
 
2023 
 
 
 

Internationella händelser 

 
2022 
SEPTEMBER 2-4 
IAHAIO 30 ÅR konferens 
Strömsholm 
Sverige 
 
 
2023 
 
MAJ   
EEFTN face to face meeting 
Stall Kungsgården 
Stockholm 
Sverige 
 
 
2024 
 
JUNI 18-22 
XVIII Int HETI Congress 
Budapest,  
Ungern 
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Styrelsen mars 2022- mars 2023 
 
 
Ordförande 
Petra Adersson 
Göteborg 
Petra.andersson(at)slu.se 
pedagog 
 
V ordf 
Rita Stukenborg 
Solna 
Starkmedhast(at)gmail.com 
Fysioterapeut 
 
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  
 
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  
 
 
 
 

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 hälso- 
och 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. 
 

   

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 15 dec 2022. 

Manusstopp 1 dec 2022. 

e-post maggan.hakanson@gmail.com  

http://www.hetifederation.org/
mailto:maggan.hakanson@gmail.com
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