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Dyreassisterte intervensjoner:

Dyreassistert terapi (DAT) er en behandlingsfom der
dyrets egenskaper brukes for å bedre mental eller fysisk
helse gjennom målrettet terapi med 
en profesjonell terapeut.

Dyreassisterte aktiviteter (DAA) er samhandling med dyr 
for å fremme helse, motivere for læring eller gi 
rekreasjon. DAA har fokus på helsefremming, mestring 
og sosial læring gjennom samspill med dyret.

(Kreuger & Serpell, 2010).



HVA ER DAA?
Aktiviteten kan 

ha betydning for 
livskvalitet og gi 

mening i hverdagen

gi en opplevelse av 
mestring som er viktig 

for selvfølelse og 
selvtillit

ha betydning for 
opplevelsen av egen 
helse og gi økt fysisk 

aktivitet 

En målrettet aktivitet sammen 
med dyr



Dyret i DAA

Dyret skal være en likeverdig partner i 
aktiviteten 

Interaksjonen mellom dyr og menneske 
danner grunnlaget for aktiviteten

Aktiviteten skal ha et mål som har betydning 
for deltakeren og samtidig ivaretar dyrets 
velferd



Hobbydyr og 
produksjonsdyr

 Hobbydyr som for eksempel hest, hund og katt er avlet 
for interaksjon med mennesker. Forskning har også vist 
at hest og hund leser menneskelige signaler og 
tilpasser seg vårt atferdsreportoar.

 Produksjonsdyr er avlet for produksjon og ikke 
nødvendigvis interaksjon med mennesker. Lynne er en 
viktig bruksegenskap også hos produksjonsdyr, men 
fokuset er på produktet dyret gir oss.



Relasjoner og samspill

https://www.dropbox.com/s/k9u
g6snyuuzto95/Inn%20på%20tun
et_Hilde%20Hauge%20Langela
nd.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/k9ug6snyuuzto95/Inn%20på%20tunet_Hilde%20Hauge%20Langeland.mp4?dl=0


HEST
«Misty og 
Heidi»

Fotograf: Eli Strand



SAU
«Sutte og 
Snehvit»

Fotograf: Eli Strand



KATT
«Linus»

Fotograf: Eli Strand



Dyret i DAA

Dyret må være trygt å håndtere for den 
deltakeren som kommer

Dyret må være trent i den situasjonen du 
setter det i for å kjenne seg trygg og unngå 
stress

Dyret må ha en god mental balanse



Hvorfor DAA?

 Sosial støtte

 Mestringsteori

 Overføringsobjekt

 Nærhet

 Tilhørighet

 Relasjonsbygging

 Speilingsteori



Hva er sosial 
støtte?

En opplevelse av tilhørighet

En buffer mot vanskelige ting i 
livet – «den ene 
voksenpersonen»

Opplevelsen av sosial støtte 
kan komme fra personer eller 
gjennom kontakt med dyr



Hva er mestring?
 Mestringstro kan være relatert 

til den generelle selvtilliten en 
person har eller knytte seg 
bestemt til en oppgave.

 Mestring handler om valg av 
strategi. Gir du opp eller har du 
selvtillit nok til å prøve på nytt?

 Selvtillit er troen på at du 
klarere å utføre noe, mestre noe

 Selvfølelse er din egenverdi og 
følelse av å være god nok 
uansett hva du gjør ☺
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Artikkel fra 
doktorgraden:

Spesifikk mestring

Hauge, H.; Kvalem, I.L.; Pedersen, I.; Braastad, B. O.

Equine-Assisted Activities for Adolescents –
ethogram-based behavioral analysis of persistence 
during horse-related tasks and communication 
patterns with the horse. 

Issue nr. 2 www.apa-hai.org
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http://www.haib.org/


Hvorfor en 
opplevelse av 
mestring?

Prøve og feile – ikke 
prestere!

Ungdommene fikk tid til å 
finne ut av oppgaven i sitt 

eget tempo

- det handlet ikke om å 
gjøre det raskest og mest 

korrekt
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HVA ER DAA?
Aktiviteten kan 

ha betydning for 
livskvalitet og gi 

mening i hverdagen

gi en opplevelse av 
mestring som er viktig 

for selvfølelse og 
selvtillit

ha betydning for 
opplevelsen av egen 
helse og gi økt fysisk 

aktivitet 

En målrettet aktivitet sammen 
med dyr

https://fb.watch/8JpdSU8GTf/


Hvordan 
planlegge en 
dyreassistert 
aktivitet

Hvem er deltakeren(e)?

Hvilket dyr skal du samarbeide med?

Hva er målet ditt?

Hvilken type aktivitet bør du velge for å oppnå en positiv 
opplevelse både for dyret og deltakeren?

Lag en plan for intervensjonen



Hvordan 
tilrettelegge

Tenk helhet i 
tilbudet ditt –
fra deltakeren 

kommer til 
deltakeren drar

Velg dyreart og 
individ etter 

person og hva 
som passer med 

målet for 
aktiviteten

Vær forberedt 
på at planen må 

endres 
underveis

Kanskje skal du 
samarbeide 

med noen så en 
kan fokusere på 

deltakeren og 
en på dyret?



Hvordan 
planlegge en 
dyreassistert 
aktivitet

Målrettet tilbud – lag en plan

Kompetanse

Etablering mot kunden

Skap en meningsfylt aktivitet

Ta vare på og se dyret



Kompetanse

 Etter og videreutdanningskurs i dyreassisterte intervensjoner ved Norges miljø- og 
biovitenskaplige universitet

 Fagskolestudiet «Dyreassisterte aktiviteter- samspill med dyr for økt mestring og 
livskvalitet» ved Fagskolen Innlandet studiested Hvam videregående skole, 
ny oppstart høst 2022

 Kurs i regi av Hest og Helse



Takk for oss!
hilde.h.langeland@outlook.com

mailto:hilde.h.langeland@outlook.com

