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Oppdraget

OPPDRAGET
Organisasjonen Hest og Helse bestemte seg i 2010 for å sette av midler til å gjøre en
kartlegging av litteratur innen temaet hest og helse med særlig fokus på bruk av hest i
psykisk helsearbeid og pedagogiske tiltak. Rapporten er ønsket brukt i klargjøring og
fremming av hestens helsefremmende effekt overfor kommuner og politikere, skoler,
helseinstanser og andre som er interessert i et bredere grunnlag for dokumentasjon og
videre arbeid innen feltet. Rapporten har som mål å gi en oversikt over hva som er gjort av
forskning på feltet med sine styrker og svakheter.
Arbeidet med rapporten har bestått av innsamling av litteratur fra vitenskaplige databaser i
tillegg til litteratur samlet ved konferanser og reiser i inn og utland. Det er valgt å fokusere
på litteratur som er publisert i vitenskaplige journaler, men en del masteroppgaver og
artikler fra mindre journaler er allikevel inkludert. I noen av studiene er antallet studerte
deltagere (N) for lite til at konklusjonene er statistisk sikre og ikke alle har kontrollerte
design, men de er gode i sitt budskap og er
derfor referert til. Rapporten består av
rundt 50 referanser hovedsakelig publisert
internasjonalt. Hver studie er presentert
kortfattet med mål og resultat, metode og
antall deltakere. Rapporten gir en oversikt
over hva som er gjort, med noen kritiske
kommentarer. Hvis det er ønskelig med
utdypet informasjon om de ulike studiene
fins referanseliste bakerst i rapporten.
Hver enkelt som ønsker å dra nytte av
rapporten må referere til både rapporten
selv og studiet som brukes. Det er opp til
hver enkelt å være kritisk og bruke
informasjonen som er presentert korrekt
Foto: Hilde Hauge

til det ønskede formålet.
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INNLEDNING
Hestens rolle i samfunnet har endret seg fra arbeidskraft til kamerat. Antall hester har økt
betraktelig de siste årene. I 2000 ble det anslått å være omkring 42 000 hester i Norge, mens
det i 2009 blir anslått å være mellom 50 og 60 000. Dette fører til en anslagsvis
verdiskapning på mellom 1,6 og 3,1 milliarder kroner i følge Econ sin rapport om Hest i
Norge fra 2009 (NorskHestesenter 2009).
Hesten har hatt en rolle som terapeut for funksjonshemmede gjennom terapiridning siden
1950 (Jensen 1991). Terapiridning har i den senere tid blitt et etablert begrep og kjent
behandlingsform brukt av fysioterapeuter i samordning med vanlig behandling for personer
med fysiske funksjonshemninger. Terapiridning har vist seg å ha en positiv effekt på
holdningskorrigering og balansetrening i flere studier (Bertoti 1988; Herrero et al. 2010;
Winchester et al. 2002).
Dyreassistert terapi (DAT) er terapi der helsepersonell bruker dyr målrettet i sin behandling.
Dyreassisterte aktiviteter (DAA) er aktiviteter der dyr brukes som katalysator for å fremme
helse og livskvalitet uten at det trenger å være behandling (Fine 2010). Ulike hesteassisterte
aktiviteter og terapiformer der hesten blir brukt som virkemiddel øker i omfang og
etterspørsel.

Hesten som helsearbeider
Inn på tunet (IPT) brukes som betegnelse på tilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller
grupper, hvor gårdbruker er direkte involvert i tilbudet enten som leder eller i en
assisterende rolle (Landbruksdepartementet 2007). Hesten er ofte en viktig del av et Inn på
tunet tilbud. I Inn på tunet brukes bondens kompetanse til omsorg, opplæring og
rehabilitering av ulike pasienter og brukere på gården, for å fremme livskvalitet, helse og
trivsel. Bonden er ikke nødvendigvis selv terapeut eller lærer, men samarbeider med
terapeuter eller lærere. Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser, og
det er tilrettelagt i forhold til målgruppe/bruker. Inn på tunet kan være et utdanningstilbud
knyttet til skolen (grønn undervisning), aktivitetstilbud gjennom helse‐ og omsorgstjenesten
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(grønn omsorg), eller arbeidstreningstilbud i samarbeid med NAV (grønt arbeid). Inn på
tunet er mye brukt for å gi mennesker med psykiske lidelser arbeidsrettede aktiviteter i en
rehabiliteringsprosess (Berget 2006), men brukerne kan også være skoleklasser,
vanskeligstilte barn, psykisk utviklingshemmede eller aldersdemente (Haugan 2006).
Terapiridning er den mest kjente formen for behandling ved hjelp av hesten, men flere andre
metoder vokser frem. Hippoterapi er en liknende form for bruk av hesten i terapi. Her
kontrollerer terapeuten hesten og bestemmer dens bevegelser, med hensyn på ønsket
respons hos brukeren (Herrero et al. 2010). Hippoterapi blir mye brukt for å bedre
nevromotorisk funksjon ved hjelp av hester (Fine, 2010). Voltige (gymnastikk til hest) er mye
brukt i hippoterapi. Her har brukeren mulighet til å gjøre en rekke bevegelser på
hesteryggen, som kan bedre motorikk og kognitiv kontroll.
Sportsridning for funksjonshemmede erhovedsakelig brukt for å bedre sosiale ferdigheter,
og som rekreasjonsterapi for personer med ulike handikap. Et eksempel er OL for
funksjonshemmede (Potter 1994)., Sportsridning for funksjonshemmede ikke tilrettelagt
behandling, men kan ha en positiv effekt på rytterens fysiske og psykiske helse.

Foto: Kari Hustad
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Hesteassistert psykoterapi, HAP,(Equine Assisted Psychotherapy) er psykoterapeutisk
behandling ved hjelp av hesten. Denne formen for terapi faller inn under hovedkategorien
Dyreassistert terapi (Shambo 2008). I HAP brukes hesten som et virkemiddel for å behandle
emosjonelle og atferdsrelaterte problemer. Metodene som brukes er ofte basert på
håndtering av hest fra bakken. EAGALA (Equine Assisted Growth and Learning Association)
har utviklet et system av øvelser med hest fra bakken der endring av tankemønstre og atferd
står i fokus, som ofte brukes i psykoterapibehandling med hest.
Hesteassisterte aktiviteter, HAA, (Equine Assisted Activities) er et samlebegrep på aktiviteter
der hest brukes i ulike tiltak for å fremme helse og positiv utvikling (Smith ‐Osborne 2010).
Hesteassistert læring, HAL, (Equine‐Facilitated Learning) er en form for hesteassisterte
aktiviteter der hesten brukes som hjelp til utvikling og læring (NARHA 2010). Målet er ikke
behandling av en diagnose, men læring av et bestemt mål. Dette kan være personlig
utvikling eller bedring av skoleferdigheter. Hesten brukes som et virkemiddel til å lære ulike
ferdigheter som å flytte objekter fra hesteryggen, matematikk og kommunikasjon med
hesten via kroppsspråk. Alle typer deltakere kan komme til HAL sesjoner, men det er viktig å
poengtere at det ikke handler om behandling av psykiske lidelser, men hjelp til læring og
utvikling.

Organisasjoner som jobber med hest i helsearbeid
Hest og helse er en landsdekkende organisasjon som ble stiftet i 1971. Organisasjonen har
som formål å fremme bruk av hest i helsearbeid i Norge og arrangerer kurs, bidrar til
prosjektutvikling og jobber mot kvalitetssikring av tilbud innen hest i helsearbeid. Hest og
Helse har ”mestre best med hest!” som sitt slagord.
Norges Rytterforbund (NRYF) har ansvar for å legge forholdene til rette for at
funksjonshemmede idrettsutøvere skal kunne tilbys ridetilbud gjennom rideklubber. NRYF
har også ansvar for rekruttering, oppfølging og tilrettelagt trening for funksjonshemmede
idrettsutøvere.
Fagforum for Terapiridning (FTR) ble stiftet i 1988, og er tilsluttet Norsk Fysioterapiforbund
(NFF). FTR arbeider for å utvikle terapiridning som fysioterapeutisk fagområde, utdanne
6
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fysioterapeuter og spre informasjon om terapiridning. FTR har et internasjonalt samarbeid
gjennom Federation of Riding for the Disabled International (FRDI) som nå skifter navn til
The Federation of Horses in Education and Therapy International (HETI).

HETI er en

internasjonal organisasjon som ble stiftet i 1980 for å sikre et samarbeid mellom ulike land
og deres tilbud innenfor terapeutisk ridning. HETI ønsker å assistere i utviklingen av bruk av
hesten som terapeut når det gjelder tilbud, kvalitetssikring og utdanning, forskning og
tilgang på litteratur. Organisasjonen har skiftet navn for å kunne favne hele feltet innen
hesteassisterte aktiviteter og terapi.
North American Riding for the Handicapped Association (NARHA) ble stiftet i 1970 (NARHA,
2010). NARHA fungerer som en paraplyorganisasjon som sørger for et samarbeid på tvers av
fagmiljøene (psykologer, forskere, veterinærer) og ridesentre. NARHA godkjenner ridesentre
som driver med hest i helsearbeid, og tilbyr utdanning og kvalitetsikring av fagpersonell.
Equine Facilitated Mental Health Association (EFMHA) er en del av NARHA som fokuserer på
mental helse.
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FORSKNINGSRESULTATER
Helsebringende effekter ved hjelp av dyr
Kontakt mellom dyr og mennesker kan ha en positiv effekt på menneskers helse. Mye av det
teoretiske grunnlaget og praktiske anvendelser av dyreassistert terapi er samlet og redigert i
Handbook on Animal‐Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice,
som allerede er utkommet i sin tredje utgave (Fine 2010).
Erika Friedmann (Friedmann et al. 1980; Friedmann et al. 1983) viste i sine forsøk at sjansen
for å overleve et hjerteinfarkt er bedre om pasienten har et dyr å kjæle med. Dette kan
skyldes at blodtrykk og puls har vist seg å synke ved kjæling med dyr (Tsai et al. 2010). Den
sosiale effekten av kontakt med dyr har i mange sammenhenger en positiv virkning på
menneskers helse. Positiv, fysisk kontakt med egen hund resulterte i at hundeeierne fikk en
økning i nivået av oxytocin, et hormon som er en indikasjon på økt følelse av sosial
tilhørighet og hengivenhet og som virker avslappende (Odendaal 2000). Samtidig økte også
hundens eget oxytocinnivå, noe som tyder på at slik kontakt er bra for både dyr og
menneske.
En intervjustudie av Andreassen og Grimseth (Andreassen 2007) evaluerte effekten av
opplæring på gårdsbruk for barn og unge på grunnskoletrinnet. Resultatet viste at både
lærerne og gårdbrukerne mente at elevene hadde fått et godt læringsutbytte av tiltakene,
både faglig og sosialt. Elevene fikk en uvurderlig mestringsopplevelse, og veiledning gjennom
tett voksenkontakt fra gårdbrukerne noe som hadde stor betydning for elevenes sosiale
utvikling. Mange lærere rapporterte at elevene ble roligere etter at de hadde vært på
gården, og mente det kunne være et resultat av gode mestringsopplevelser.

Mestring og hest
Hesten har utviklet seg fra å være en arbeidskamerat til å bli en venn og treningspartner.
Mange har spurt seg hva det er som er så tiltrekkende med hesten og hvorfor særlig så
mange jenter finner veien til stallen. Lena Forsberg og Bente Træen har prøvd å finne noen
svar på det. Forsberg (Forsberg 2007) har i sin lisensiatgrad sett på hvilken
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identitetsskapende prosess det er for jenter å være i stallen. Forsberg gjennomførte
dybdeintervjuer og observasjoner over tid av seks jenter som hadde hest som fritidsaktivitet
og så på deres opplevelse av å være i stallen. Forsberg så på møtet med hesten, møtet med
kulturen og møtet med menneskene. I møtet
med hesten opplevde jentene at de lærte

” Om vi inte hadde varit i
stallet hade vi nog inte
vetat vem vi var, eller vad
man skal säga… för man
har ett stort ansvar i
stallet… vi har alltid varit
starka individer som vetat
vad vi velat, vi har inte låtit
någon annan köra över
oss.”
Forsberg, 2007

kommunikasjon, å takle redsel, omtanke og å
ta lederrollen. Kulturen og det å stå på og
gjøre en innsats gav de friheten til å være
både maskuline og feminine på en gang. De
fikk utvikle alle sider av seg selv. Stallarbeidet
og interaksjonen med hesten ga jentene en
opplevelse av å ta ansvar og vise omsorg, og
lærte dem å mestre utfordringer.
I studien ”Jenter og hest – stallen som arena
for sosialisering og mestring” (Koren 2003) ble

det gjennomført dybdeintervjuer av 4 jenter ved Tromsø rideskole som hadde holdt på med
hest i 6‐10 år (alder 13‐30 år). Træen og Koren skriver denne konklusjonen etter å ha studert
de fire jentenes opplevelse av hest og stallmiljøet:
“..hest og stalliv kan brukes målrettet i forhold til unge jenter som måtte trenge erfaring for å styrke
self‐efficacy, de som i hverdagen måtte ha behov for struktur og konsekvenserfaringer, faste normer
og regler.”

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse (N=333) av personer som holdt på med hest og
var tilknyttet rideklubber i Tromsø, Bærum og Oslo (Traeen 2006). Denne studien viste at
jenter over 18 år som eide egen hest hadde høyest score på tro på egen mestringsevne (self‐
efficacy ), men at mestring var en generell faktor som de fleste opplevde. Mestring hadde
igjen sammenheng med selvfølelse og deres egen opplevelse av å få lov til å være maskulin.
Ridning blir gjerne regnet som en jentesport, da det er et stort flertall av jenter som trekker
til stallen. En studie der det ble sett på bruk av sportsfasiliteter i Norge viste at det
hovedsakelig var gutter som brukte disse, og at rekruttering av jenter var vanskelig
9
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(Limstrand 2008). En satsing på jentesporten ridning vil gi jentene mange av de samme
treningseffektene som i et treningsstudio og i tillegg kunne bidra til en økt selvtillitt og
utvikling av lederegenskaper.

Foto: Øystein Bakken

I skolehverdagen er det stadig flere unge som faller ut av de gitte rammene de skal passe inn
i. Det jobbes i dag med et doktorgradsprosjekt ved Universitetet for miljø‐ og biovitenskap
(UMB) der hestens effekt på mestringstro, selvfølelse og sosiale kompetanse skal evalueres
(Hauge 2011). Det er viktig å sette søkelyset på hestens effekt generelt slik at den kan ses på
som både et forebyggende/utviklende tiltak og som supplement til behandling. Det som er
viktig å få svar på er hva hesten faktisk kan bidra med. Hestens egenskaper antas å være
unike i mange sammenhenger, og dette kan nyttes i både behandling av pasienter og
opplæring av skoleungdom.
I en masteroppgave som så på ungdoms (13‐18 år) opplevelse av aktivitet med hest på
tilfeldig valgte ridesentre og staller i Norge (N=100) ble det utarbeidet et eget spørreskjema
om ungdoms opplevelse av kontakt med hesten og ulike aktiviteter i stallen, og hvordan de
opplevde at dette påvirket mestring og deres sosiale egenskaper (Fodnes 2009). Resultatene
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viste at 85 % av de spurte opplevde å bli tryggere på seg selv i møte med hesten. Fysisk
kontakt med hesten var viktig for 92 % av ungdommene. Av deltakerne kom 83 % fra
rideskoler og 93 % var jenter. Alle hadde hest som fritidsaktivitet. Det var en positiv
korrelasjon mellom å ha gode venner på rideskolen og ungdommenes opplevelse av at
aktiviteten med hest var en positiv avkobling fra hverdagen. Dette indikerer at
ungdommenes opplevelse av aktivitet med hest har en positiv påvirkning på deres
selvfølelse og at miljøet og andre sosiale relasjoner har en betydning for opplevelsen. En
annen masteroppgave som har sett på sosialisering og identitet i stallen (Opsahl 2009) viser
den samme trenden – det sosiale og miljøet lærer jentene noe mer. Her ble ni jenter som var
aktive i rideskolemiljøer på to ulike staller intervjuet. Jentene oppgav selv at miljøet og det
sosiale var viktig og gav de en følelse av tilhørighet der det ble satt pris på at de deltok og tok
ansvar.

Hestens fysiske helseeffekt
Det er gjort få kliniske studier av hestens effekt på helse. En av de mest kjente er studien
gjort av Bertoti i 1988 (Bertoti 1988). Dette var den første objektive, kliniske analysen av
effekter av terapiridning, og som viste at hesten har en positiv effekt på spasmer hos barn
med cerebral parese. Studien til Bertoti bestod av 11 barn i alderen 4 til 9 år med cerebral
parese. De gjennomgikk et 10 ukers terapiridningsprogram i grupper på tre, to ganger i uken,
en time per gang. Holdningsendring ble målt ved gjentatte målinger som viste en nedgang i
spasmer, økt balanse og kontroll over egen kroppsholdning. Denne studien har et lavt antall
deltagere (n), men ble allikevel akseptert og banet vei for videre studier og arbeid med hest
innen terapiridning.
Etter dette er det gjort mange andre studier som viser til hestens positive effekt på
holdningskorrigering, balansetrening og bevegelighet (Davis et al. 2009; Herrero et al. 2010).
En undersøkelse gjort på 7 barn med henholdsvis cerebral parese, Downs syndrom,
hjerneskade og autisme over en 7 ukers periode viste en vedvarende bedring i motorikk
(GMFM) etter endt behandling (Winchester et al. 2002). Når hesten skritter fører dette
symmetrisk til de samme bevegelsene i rytterens bekken som ved normal gange.
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En studie gjort av Margareta Håkanson i Sverige som så på bruk av EAT i fysioterapi for en
gruppe med langvarige funksjonelle problemer og hestens effekt på deres kroppsfølelse
underbygger dette (Hakanson et al. 2009). Håkanson utførte to studier av pasienter med
angst/depresjon og langvarig rygg/nakke besvær (N=35/28) der EAT ble brukt i
rehabilitering. Intervjuer, observasjoner og evalueringer ble brukt for å se på behandlingens
effekt. Pasientene oppgav at EAT gav dem økt kroppsfølelse og mestring, livsglede og en
opplevelse av å klare å utføre noe. Kombinasjonen av fysisk aktivitet og psykisk stimulering
ble sett på som noe av det viktigste i behandlingen ved hjelp av hesten.

Effekter på psykisk helse hos barn og ungdom
Ungdomstid er en tid for utvikling på vei mot voksenlivet. Det handler om å bli trygg på
hvem man er og tørre å takle nye situasjoner og utfordringer på veien. Kvalitative studier av
jenter med spiseforstyrrelser har vist at hesten har hjulpet dem på veien til en trygghet i seg
selv (Forsling 2001). En studie av pasienter som fikk behandling for spiseforstyrrelser
gjennom en rekke forksjellige aktiviteter ved Beitostølen Helsesportsenter viste at hesten
betydde spesielt mye for deltakeren (Duesund 2003). Smith ‐ Osborne (Smith ‐Osborne
2010) har gjort en reviewstudie av litteratur innen de psykologiske fordelene med
hesteassisterte aktiviteter og terapi og poengterer hestens mange evner som terapeut.
Hestens direkte kroppsspråk og atferdsmønster har stor betydning i arbeid med ungdom.
En studie som sammenliknet veiledning av barn og unge med sosiale og/eller akademiske
problemer viste at veiledning der hesten ble brukt som virkemiddel gav større
atferdsendring enn tradisjonell veiledning (Trotter 2008). Elevene som ble valgt ut til å delta
hadde alvorlige atferdsproblemer, lærevansker og problemer med å tilpasse seg sosialt.
Elevene fikk selv velge om de ville delta på tradisjonell veiledning eller veiledning med hest.
Totalt 164 deltok, 126 på veiledning med hest og 38 på tradisjonell veiledning. Veiledning
med hest bestod av et 12 ukers program der ungdommene var på en ranch en gang i uken.
Interaksjon med hesten var i fokus og aktiviteter med hest fra EAGALA metoden ble blant
annet brukt. Den andre gruppen fikk veiledning i klasserom en gang i uken over en periode
på tolv uker. Begge program hadde effekt, men veiledning med hest hadde en effekt på flere
områder enn klasseromsveiledning. Veiledning med hest ga en bedring i selvfølelse, sosialt
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stress, atferdsproblemer, hyperaktivitet og aggresjon. En sammenlikning mellom de to
veiledningsformene viste at veiledning med hest gav en signifikant høyere score på endring i
atferdsproblemer, noe som tilsier at ungdommene lærte å tilpasse seg og håndtere nye
situasjoner bedre. I denne studien ble psychosocial session form (PSF) brukt til å analysere
utbyttet av selve intervensjonen. PSF er laget for å vise endring fra sesjon til sesjon og består
av direkte observasjoner. PSF er laget for bruk til evaluering av dyreassisterte intervensjoner,
men kan brukes til evaluering av andre tilbud utformet for å påvirke sosial atferd. Skjemaet
har et utvalg av atferder som registreres som se på, kontakt, ta lederskap, deltakelse,
positive interaksjoner, frykt etc.

Foto: Øystein Bakken

En studie gjort på hesteassisterte aktiviteter for barn med lærevansker indikerte en økning i
positive atferder og nedgang i negative atferder hos ungdom (N=21) i alderen 11‐13 år (Braat
2008). Sju av ungdommene deltok i en intervensjon med hesteassisterte aktiviteter en gang
i uken, mens gruppen på 14 deltok i den samme type intervensjon annenhver uke i totalt 10
uker. Sesjonene ble videofilmet, og det var disse som ble analysert. Sosial atferd hos
ungdommene i starten og slutten av intervensjonen ble registrert hos begge gruppene
basert på PSF. Det ble vist en økning i alle de ni positive atferdene som ble registrert
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(samarbeid, deltakelse, følge med, positive interaksjoner med lærer etc.), og en nedgang i
fire av de ti negative atferdene som ble registrert (tilbakeholden, redd, underdanig, passiv).
En lignende studie som også har målt barns sinne ble gjort på 17 barn (6 gutter og 11 jenter)
i en risikogruppe og 14 (7 jenter og 7 gutter) barn som hadde behov for spesialundervisning
(Kaiser 2006). Sinne, opprømthet og barnas atferd ble målt før og etter et åtte gangers
program med hest som bestod av en time ridning en gang i uken i åtte uker. Resultatene
viste at særlig for guttene med lærevansker ble sinne redusert. Foreldrene rapporterte også
om bedring i atferd etter endt intervensjonsprogram. Selv om studiene er forholdsvis små og
korte og inneholder ulike grupper som er lite homogene, indikerer de at hesten kan bidra til
endring i atferd og da særlig linket til sinne og utagerende atferd.
En kvantitativ og kvalitativ studie gjort på hesteassistert læring for ungdom med emosjonelle
problemer

viste

ulike

resultater

innen

de

forskjellige analysemetodene (Ewing 2007).

Hester skiller ikke
kongelige fra andre,
vet du, de lar deg
være deg selv.
Märtha Louise

Ungdommene som var med i tilbudet hadde
problemer

med

å

lære

gjennom

spesialundervisning i klasserommet. Deltakerne (N
= 26) bestod av både gutter og jenter med ulik
etnisk bakgrunn i alderen 10 til 13 år, de fleste fra
familier med lav økonomisk status. Ungdommene
ble henvist av en av lærerne som hadde ansvar for
spesialundervisning ved skolen. Læreren plasserte

fire til fem ungdommer i hver gruppe etter skjønn. Hver gruppe fikk delta i et ni ukers
program med hest (Horse Power), som bestod av totalt 36 timer to ganger i uken, to timer
per gang. Gruppene som ventet på tilbudet fungerte som kontrollgruppe. Tilbudet var
designet for å lære ungdommer kvaliteter som samarbeid, tillitt og ansvar, egenskaper
ungdommene også kan bruke andre steder i livet. Det var et samarbeid med skolen der
hesten ble brukt som tema i vanlig undervisning som matematikk og lesing i tillegg til
tilbudet med hest. Ungdommene hadde samme hesten som partner gjennom hele
intervensjonen, og gjorde ulike oppgaver sammen med hesten både i rundpaddock og annen
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håndtering. Ridning var frivillig. Standardiserte psykologiske instrumenter på selvfølelse,
ensomhet, empati, depresjon etc. ble brukt før intervensjonens start og i etterkant av
tilbudet. Det ble ikke funnet noen signifikant statistisk endring på noen av de standardiserte
instrumentene. I tillegg ble det utført case‐studier og observasjoner av ungdommen i løpet
av intervensjonene. Studiet har et lavt antall N, noe som gjør det vanskelig å si noe
kvantitativt, men de kvalitative metodene indikerer positive erfaringer. Disse resultatene
viste positive endringer observert av lærer i spesialundervisning på skolen og instruktørene
som gjennomførte tilbudet. Dette indikerer at Horse Power tilbudet i seg selv ikke er nok til å
gjøre de store endringene for ungdommene, men at det kan bidra til å gjøre utviklingen og
endringen lettere både for ungdom og lærere.
En annen studie ble gjort på 63 barn/ungdommer i alderen 4 til 16 år (37 gutter og 26 jenter)
som var henvist til terapeut for atferdsproblemer gjennomgikk en 18 måneders intervensjon
med hest (Schultz et al. 2007). Pasientenes funksjon psykologisk, sosialt og på skolen ble
målt før og etter intervensjonen gjennom barneversjonen av GAF skalaen (Children`s Global
Assesment of Functioning). Resultatene viste en bedring på GAF scoren hos alle pasientene,
men de yngre barna og de som hadde opplevd fysisk eller psykisk mishandling viste en
sterkere utvikling. Det var en signifikant korrelasjon mellom bedringen på GAF score og
antall sesjoner med hest. Materialet er ikke basert på tilfeldig utvalg og andre faktorer kan
være grunnen til økning på GAF scoren. Dette er et generelt mål på sosial funksjon og derfor
utilstrekkelig mål på effekten av EAT alene.

Psykoterapi
Utover den fysiske effekten er det i senere tid vist i flere studier og rapporter at hesten også
kan ha en positiv effekt på den psykiske helsen. Mange av studiene er personlige
observasjoner, noe som gjør det vanskelig å si noe konkret om effekten av hesten. Det
indikerer allikevel at hesten har mange egenskaper som er viktig i en rehabiliteringsfase av
blant annet psykiske lidelser.
EAP eller hesteassistert psykoterapi (HAP) er psykoterapeutisk behandling der hesten
inkluderes som del av det terapeutiske teamet (Frewin 2005). Hippoterapi, voltige og
EAGALA‐metoden er ulike måter å utføre psykoterapi med hest på. Endring av
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atferdsmønstre og selvtillitt er ofte mål det fokuseres på i behandlingen. De samme
metodene brukes også i andre tilbud med hest som ikke er psykoterapi.
HAP gir en unik mulighet til å kommunisere med klienten på et nonverbalt stadium der
hesten fungerer som en brobygger og katalysator for de indre problemene til klienten (Karol
2007). Hesten har et veldig direkte kroppsspråk som skaper opplevelser der klientens
atferdsmønster blir tydeliggjort. For en terapeut letter dette arbeidet med å nå inn til
klienten da hesten fungerer som en brobygger og kommunikasjonskanal mellom klient og
terapeut. Masini (Masini 2010) diskuterer hvilke faktorer ved hesten som har betydning i
behandling. Hesteassistert psykoterapi krever direkte reaksjoner til utfordringene som er
tilstedet der og da, noe som kan ha en positiv innvirkning på utvikling av god
problemløsning. Masini påpeker videre at dette er en behandling som kan brukes for
familier, individuell terapi, barn og voksne med en rekke diagnoser og problemer.
Det er viktig at terapeuten har kompetanse til å utføre terapien både hestefaglig og
psykologisk, eller at det er et team av to terapeuter der den ene har den psykologiske
bakgrunnen, mens den andre står for det hestefaglige. Rothe (Rothe 2005) gir en oversikt
over hvilke faktorer som har en betydning i hesteassistert psykoterapi og hvordan det kan
utføres i praksis.
Utdanningen for psykiatriske/mental helse sykepleiere i Gainesville, Amerika, la inn
hesteassistert psykoterapi som del av praksisen til studentene (Roberts 2004). Erfaringen
viste at både ungdommene som var med og fikk behandling og psykepleierstudentene hadde
utbytte av den hesteassisterte psykoterapien. Erfaringen med å komme ut og holde på med
dyr mente studentene var noe av det som var særdeles verdifullt med denne formen for
terapi.
Lentini og Knox (Lentini 2008) gir en oversikt over 12 studier med til sammen ca 300
deltakere innen hesteassistert psykoterapi. Disse studiene er hovedsakelig kvantitative, men
oftest med et lite antall deltakere på hver studie, og omhandler alt fra ridning til håndtering
av hest som metode. Målgruppene har ulik karakter fra barn med atferdsproblemer til ulike
psykiske problemer og psykiatriske lidelser. Hver studie har som regel mellom 5 og 30
deltakere som får en intervensjon med hest over gjennomsnittlig rundt 10 ganger av som
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oftest 2 timers varighet. Intervensjonene varierer fra hippoterapi og terapiridning til
læringsbaserte aktiviteter med hest og psykoterapi. Økt selvfølelse og selvtillit samt bedring i
atferdsmønstre er det som oftest går igjen av erfaringer fra studiene. Det diskuteres i noen
av studiene om en relasjonsbygging med et dyr for så og ta den bort igjen kan virke negativt,
og at dette må tas hensyn til i behandlingen.
I Nederland blir hesten brukt som del av psykologisk behandling av noen pasienter som
kommer til en av landets ledende klinikker. En studie ble gjort på to ulike grupper med
henholdsvis personlighetsforstyrrelser(N=51) og pasienter med bipolar lidelse som hadde
droppet ut av psykiatrisk behandling (N=25) (Kovàcs 2010). Pasientene fikk vanlig
psykologisk behandling der sesjoner med arbeid med hesten fra bakken ble inkludert som
ledd i behandlingen. Det ble registrert grad av depresjon (BDI), psykologisk dysfunksjon
(SCL`90) og livskvalitet (WHOQ) samt gjort kvalitative intervjuer. Terapeutene opplevde det
som lettere å komme igjennom til pasientene og løse problemene når hesten kunne brukes
som en brobygger. Resultatene indikerte psykologiske endringer i flere av parametrene,
støttet av positive erfaringer fra pasientene.

Foto: Hilde Hauge
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En studie som evaluerte effekten av terapeutisk ridning på sosial funksjon hos barn med
autisme førte til en bedring i sosial motivasjon og bedret motorikk (Bass et al. 2009). 34 barn
med diagnosen autisme ble tilfeldig inndelt i to grupper (N= 19/15), der den ene gruppen
fungerte som kontroll før behandlingen ble gjennomført. Ingen av barna hadde erfaring med
hest fra tidligere. Intervensjonen bestod av en times ridning og/eller håndtering av hest over
en periode på 12 uker. Det ble foretatt målinger av alvorlighetsgraden av autisme (Social
Responsiveness Scale (SRS)) og sosial funksjon (Sensory Profile (SP)). Skjemaene ble fylt ut av
henholdsvis deltaker og foreldre/lærer før og etter intervensjonen. Det var en signifikant
bedring i alvorlighetsgraden av autisme for den første gruppen. Studiet består av en
randomisert gruppe som har samme diagnose. Antall N er allikevel liten til å si noe sikkert,
men det er gode indikasjoner på at terapeutisk ridning kan være positivt i behandling av
autisme.
Ridning og hesteassisterte aktiviteter kan gjøre mye for kvinner med psykologiske problemer
eller funksjonshemninger (Porter‐Wenzlaff 2007). Lessick (Lessick 2004) har skrevet en
artikkel om hvilke fordeler dette kan ha og hvordan det kan gjøres med veiledning og
kommunikasjon mellom helsesøster og pasient samt de som utfører tilbudet.

Fysiske

helseeffekter som balanse og motorikk sammen med psykologiske mål som selvfølelse,
stress reduksjon og tålmodighet mener Lessick er noe av det som gjør hesten til en god
terapeut. Det er flere artikler som skriver generelt om hvilke positive effekter hesten kan ha
uten at det er gjort noen kliniske studier på det. Haylock (Haylock 2006) poengterer at
forholdet til en hest kan gjøre mye for pasienter som er i rehabilitering etter kreft, fordi
hesten er et godt speilbilde på egne emosjonelle problemer og kan hjelpe pasientene
gjennom tøffe perioder.
Det finnes flere metoder til bruk av hesten i psykoterapibehandling. En studie har kalt det
hesteassistert erfaringsbasert terapi, og har fokus på å bruke aktiviteter med hesten for å
jobbe seg gjennom psykologiske problemer og endre atferdsmønstre (Klontz et al. 2007). Her
kombineres aktiviteter som stell av hesten, ridning og lek med hesten med elementer fra
erfaringsbasert terapi brukt i psykodrama. Programmet bestod av 28 timer i en gruppe på 8
personer, med et totalt antall deltakere på 31 med et alderspenn fra 23 til 70 år (9 menn og
22 kvinner). Det ble registrert psykologiske symptomer som stress og følelse av velvære før
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og etter tilbudet samt 6 måneder i etterkant. Resultatene viste en positiv endring i
psykologiske symptomer som vedvarte seks måneder i etterkant. Studien inneholdt ingen
kontrollgruppe og bestod av en blandet gruppe med lavt antall N, men indikerer allikevel at
hesteassisterte aktiviteter kombinert med terapi hjalp pasientene til å jobbe igjennom sine
problemer.
Psykoterapi med hest blir mye brukt til å hjelpe
pasienter med å komme seg etter traumatiske
hendelser. En kvalitativ studie med seks deltakere i
alderen 18 til 51 år (fire kvinner og to menn) som var
blitt skadet i ulykker eller utsatt for mishandling ble
gjennomført i Kanada (Yorke 2008). Deltakerne hadde
alle holdt på med hest tidligere, men sluttet grunnet

Det er noe med
utsiden av hesten
som er bra for
innsiden hos oss
mennesker.

traumet eller ulykken. To av ulykkene var relatert til
hest. Alle deltakerne begynte å ri igjen to til tre
måneder før studien startet. De fleste red tre til syv

Winston Churchill

ganger per uke. Hestene brukt i studien var
deltakernes egne hester som de red jevnlig. Det ble gjort videoregistrering av deltakerne når
de stelte hesten og når de red i tillegg til intervjuer. Målet var å se hvilken betydning
forholdet til hesten hadde for deltakerens tilbakevending fra traumet. Deltakernes
tilbakemeldinger om forholdet til hesten kunne deles i hovedkategoriene ”emosjonell” og
”oppgaveorientert”. Intimitet og identitet og en følelse av å ikke bli dømt var viktig for det
emosjonelle forholdet, mens likeverdige partnere og det å komme til bake til å gjennomføre
oppgaver var viktig for det oppgaveorienterte forholdet. Deltakerne oppgav at begge deler
var viktig for deres tilbakevending fra traumet. Studien er allikevel ikke en kontrollert studie
på noen måte, og den sier mest om disse deltakernes opplevelse av sitt forhold til sin egen
hest.
En annen kvalitativ studie gjort på seks voksne kvinner (30‐40 år) registrert ved teamet for
mental helse i Devon, UK, og som allerede fikk terapitilbud med hest understøtter den
positive erfaringen med hest (Burgon 2003). Deltakerne hadde deltatt i tilbudet i to måneder
før intervjuene ble gjennomført der deltakerne ble fulgt en gang i uken over en seks
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måneders periode. Det ble gjennomført intervju og observasjoner av deltakerne under hver
sesjon. Den viktigste opplevelsen deltakerne hadde var en økning i selvtillitt og at hesten ble
en motivasjonsfaktor for å prøve nye ting både i stallen og i livet generellt.
I en studie ble fem voksne mellom 26 og 46 år (tre menn og to kvinner) med psykiatriske
lidelser rekruttert til et tiukers program to ganger i uken med hest (Bizub 2003). De lærte
generelle ferdigheter med hest og gjennomgikk i etterkant gruppeterapi for å lære å
uttrykke seg tydeligere. Det ble gjennomført semistrukturerte intervjuer av deltakerne.
Resultatene indikerte at det gav en positiv effekt for deltakerne. Møtet med frykt og det å
takle nye utfordringer ble sett på som noe av det mest vesentlige i prosessen. Stell av hesten
og fysisk kontakt som skapte et forhold til hesten var også viktig for deltakerne.
Studiene som er gjort innen psykoterapi har et lavt antall N og består som oftest av en
blandet gruppe deltakere med ulike lidelser. Dette gjør resultatene usikre. Det er få
kontrollerte design og flest kvalitative analysemetoder. Studiene gir en god beskrivelse av
deltakernes opplevelse av behandlingen med hest, men utformingen av studiene gjør det
vanskelig å konkludere med generelle effekter. Det er allikevel mange studier som tar opp de
samme temaene og viser til positive opphevelser, noe som indikerer sterkt at dette har en
positiv påvirkning på deltakerne i flere sammenhenger. Dette viser oss at hesten kan bidra
positivt i behandling av psykiske lidelser, men poengterer samtidig viktigheten av større
kontrollerte studier for å si noe om hesten alene kan fungere som behandling. Så langt kan
man kun si at hesten kan fungere som et positivt supplement til behandling, men ikke at den
kan kurere psykiske lidelser alene.
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HESTENS VELFERD
I de forskjellige typer bruk av hesten som helsefremmende effekt for mennesker er det like
viktig å tenke på hestens helse og velferd. Det er også her viktig å poengtere at god helse
ikke bare er fravær av sykdom og svakhet, men velvære i form av mulighet til å utføre
normal atferd og en mestring av miljøet hesten lever i. Dette er særdeles viktig for at hesten
skal være et balansert vesen som kan gi en positiv helsefremmende effekt overfor de
menneskene som omgås hesten.
En reviewstudie av forholdet mellom hest og
mennesker (Hausberger et al. 2008) har satt
søkelyset på nettopp dette. Hausberger
diskuterer

viktigheten

av

gemytt

og

personlighet i utvelgelse av hester til terapi
eller helsefremmende aktiviteter. Noen ganger
ønsker man litt reaktive hester for å få frem
reaksjonsmønstrene tydeligere, mens andre
ganger kan en veldig rolig og stødig hest være
det viktigste.

Et annet poeng Hausberger

trekker frem er oppstalling og hold av hestene.
Dette kan ha stor innvirkning på forholdet
mellom menneske og hest. For lite utegang og
liten kontakt med andre hester kan føre til
frustrasjon, aggresjon og uønsket atferd eller
Foto: Øystein Bakken stereotypier.

En studie gjort for å se på hvordan hester kan velges ut til terapeutisk ridning gjennom
lynnetester(Anderson et al. 1999) viste at håndtering og hold av hesten var noe av det
viktigste. Rideinstruktører bedømte temperamentet hos 103 hester (76 av dem brukt i
terapeutisk ridning). Det ble i tillegg tatt blodprøver av hestene for å måle kortisol i blodet,
hvoretter det ble gjennomført en reaktivitetstest på hver av hestene. Hestene ble leid forbi
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tre ulike potensielt skumle objekter og gitt en score på hvor stor reaksjon de hadde på hvert
objekt. Det ble ikke funnet noen korrelasjon mellom de ulike metodene å bedømme
temperament på. Instruktørene var uenige i sin vurdering av hestene, og det var ingen klar
sammenheng med reaktivitetstesten eller hormonnivået hos hestene. De ekstreme tilfellene
viste allikevel en sammenheng mellom kortisolnivå i blodet og reaksjon på reaktivitetstesten.
Denne studien viser behovet for å etablere standardiserte atferdstester av hestene, gjerne
utført av spesielt utdannede personer.
Stressrelatert atferd hos hest er en del av hestevelferden. Det er viktig å ha kunnskap om
hva som eventuelt kan være stressfullt for hesten i hesteassisterte aktiviteter og terapi.
Kaiser (Kaiser et al. 2006) har gjort en studie på stressrelatert atferd hos hester brukt i
terapeutisk ridning. Målet var å undersøke om terapeutisk ridning var mer stressfullt for
hestene enn vanlig rekreasjonsridning. Et etogram (atferdskatalog) for å bedømme atferden
til hestene ble laget for å kunne bedømme stressrelatert atferd hos hestene under rytter.
Fjorten hester som ble brukt i terapeutisk ridning ble observert under fem ulike ryttere med
forskjellig atferdsmønster (rekreasjonsryttere, fysiske handikappede, psykisk handikappede
og to ulike grupper med ungdom med lærevansker og utagerende atferd). Ingen signifikante
forskjeller ble funnet mellom de ulike gruppene, med unntak av ungdom med utagerende
atferd. Hestene viste ingen tegn på stressrelaterte atferder annet enn med denne gruppen.
En annen studie gjort på stress respons hos hester brukt i ulike terapiprogram viste at 82%
av hestene ikke opplevde en signifikant stressøkning under deltakelse i programmet. Studiet
bestod av ulike hester som var oppstallet på ulike steder, slik at faktorer som personlighet og
hold av hestene kan ha betydning for resultatene (Mcabe 2004). 28 hester av 15 ulike raser
deltok i studiet ble tatt blodprøve av før og etter en terapisesjon for å måle stress gjennom
kortisol nivået i blodet. Når resultatene ble analysert på gruppenivå viste de en felles
nedgagn i kortisolnivå. Dette kan ha sammenheng med tid på dagen prøvene ble tatt, men
indikerer allikevel at flertallet av hestene ikke viste tegn på stress. En masteroppgave gjort i
Texas registrerte stressnivå hos hester brukt i hippoterapi (Pyle 2006). Fem hester ble
evaluert i fem sesjoner med hippoterapi og fem kontrollsesjoner. Det ble tatt blodprøver før,
under og etter sesjonene for å måle kortisolnivå, og det ble målt hjerterytme under
sesjonene. I tillegg ble det gjort atferdsevaluering av hestene basert på erfaringen til
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instruktørene. Det var ingen signifikant endring i kortisolnivå hos hestene totalt sett, men to
av hestene viste en større økning i kortisolnivå enn de andre. Dette var hester som var mer
utagerende enn de andre hestene. Atferdsevalueringen av instruktørene gav indikasjoner på
at de andre hestene hadde et rolig gemytt. Hjerterytmen økte under trening, men dette
skyldes mest sannsynlig kun effekten av trening og sier lite om stress. Dette kan indikere at
kortisol eller andre fysiologiske mål på stress kombinert med en atferdsevaluering av
hestene kan være gode verktøy for å velge ut hester som egner seg til bruk i hippoterapi.
En masteroppgave gjort på stressnivå hos rideskolehester i vanlig rideundervisning brukte et
annet mål på stress (Lorentzen 2010). Her ble hjertefrekvensvariabilitet målt, noe som gir et
mål på variasjonen i hjerteslagene. Når hesten er stresset vil det være kortere intervaller og
mindre variasjon mellom hjerteslagene, noe som registreres av pulsmålerutstyret. Hensikten
med denne studien var å måle stressnivå hos hest som brukes i rideundervisning for barn og
unge, og vurdere om rytterens atferd hadde innvirkning på hestens stressnivå. Det ble valgt
ut 24 rideskolehester fra fire ulike staller i Akershus til å delta i studien. Hestene var
hovedsakelig ponnier og fra de norske hesterasene. Alle hestene ble observert under fire
ulike ryttere på fire ulike ridetimer. Totalt gav dette observasjoner fra 96 ridetimer. Det ble
utarbeidet et etogram for å måle stressrelatert atferd basert på studien til Kaiser (Kaiser et
al. 2006). Det ble observert atferd hos både hest og rytter under ridetimene. I tillegg ble
pulsmåleutstyr festet til hestene som registrerte hjertefrekvensvariabiliteten under
ridetimen. Signifikante korrelasjoner ble funnet mellom å dra i tøylene eller ha urolige
hender og stressrelaterte atferder som gaping, risting på hodet og halepisking. En nedgang i
hjertevariabilitet hadde en sammenheng med disse atferdene, noe som understreker at
dette er stressfullt for hesten. Resultatene viste ingen andre tydelige tegn på stress hos
hestene. Dette kan ha sammenheng med utvalget, rytter, liten reaksjonsevne hos hestene
og målefeil. Det indikerer allikevel at hestene takler situasjonen forholdsvis bra.
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VIDERE PROGRESJON
Det er gjort en del forskning på de fysiske og de psykiske helseeffektene hesten kan ha på
ulike grupper mennesker, men det gjenstår fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Det er
mange utfordringer når deg gjelder valg av forskningsdesign og ‐metoder. Hesteassisterte
aktiviteter og Hesteassistert terapi handler om hvordan den enkelte deltaker opplever
tilbudet. Hesten, instruktøren, miljøet og andre forhold spiller inn på denne opplevelsen.
Dette er faktorer som er vanskelig å kontrollere og gjøre identiske, derfor er mye av
forskningen basert på individuelle opplevelser studert gjennom kvalitative studier.
Kvantitativ, kontrollert forskning er ønskelig for å dokumentere hestens helseeffekter på
ulike grupper, men de mange faktorene som spiller inn gjør det vanskelig å vite om det er
hesten alene som eventuelt har en effekt. Et instrument (PSF) som er spesialdesignet for
dyreassisterte intervensjoner kan se ut til å få med noen av aspektene man savner i andre
standardiserte psykologiske instrumenter.

Foto: Hilde Hauge
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Det er allikevel viktig å se etter andre måter å måle ”effekter” på og ikke tenke for snevert på
hva som er reelle bevis for at hesten kan ha en positiv effekt på helse hos mennesker. Pauw
(Pauw 2000) har gjort en kartlegging av ulike studier innen feltet, og poengterer
vanskeligheten med å få frem den reelle opplevelsen gjennom ren kvantitativ metodikk. På
den andre siden er intervjuer og casestudier som er gjort ofte ensrettet positive og har et lite
antall deltakere. En kombinasjon av ulike målemetoder er derfor å foretrekke for å få frem
effekten og fordelene av ulike tilbud med hest.
Flere studier viser at hesten har en positiv påvirkning på mental helse og utvikling (Selby
2009), men det er viktig å poengtere at forskningen variere i kvalitet. Noe av problemet er et
lavt antall N og blandede grupper med ulike diagnoser og problemer i samme studie. Det er
viktig at vi vet hvor feltet står i dag og ikke prøver å tilegne hesten egenskaper vi ikke vet om
den har. Hesten kan blant annet bidra til endring av atferdsmønstre og utvikling av sosiale
ferdigheter, men vi vet for lite til å si at hesten alene kan kurere psykiske problemer. Hesten
kan være et godt supplement som gjøt det lettere å oppnå ønsket resultat, men vi vet for lite
til å si at hesten alene skaper denne suksessen.
Videre forskning, en kvalitetssikring av tilbudene og en klargjøring av begreper er nødvendig
for å løfte feltet ”hest og helse” videre. En oversikt hentet fra sammendragsrapporten til
Hest og Helse fra 2003 (Wallgren 2003) fremmet gode poeng om hvordan dette kunne
gjennomføres i praksis. Samarbeid mellom heste‐ og helsenæringen samt kommune og
skoleverket er vesentlig. I dette arbeidet er informasjonen om hvilke tilbud som kan passe
for ulike grupper, og hva hesten faktisk kan bidra med, noe av det mest vesentlige å få frem.
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