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Sammendrag 

Tittel: Hesteassistert terapi – en behandlingsform uten fire vegger og en dør. En 

pilotundersøkelse: Endring etter Hesteassistert terapi på selvvurdering av affektregulering, 

generell mestringstro, livskvalitet og psykisk stress. 

Forfatter: Madeleine Huseby Ellefsen 

Veiledere: Annika Melinder og Espen Walderhaug 

 

Høsten 2018 hadde jeg min hovedpraksis på profesjonsstudiet i psykologi i Stallen på 

Gaustad sykehus. Sammen med veiledere og de ansatte i Stallen, kom vi frem til at jeg skulle 

gjøre en kvantitativ pilotundersøkelse på endring hos pasientene etter en behandlingssekvens 

med hesteassistert terapi (HAT). «En pilotundersøkelse er en oppgave som har som mål å 

forberede og utvikle en etterfølgende, mer omfattende undersøkelse. Forstudien beskrives og 

resultatene vurderes med henblikk på planlegging og opplegget av den senere 

hovedundersøkelsen» (Hovedoppgave ved PSI: Retningslinjer og krav, 2019). Denne studien 

er en pilotundersøkelse som har hatt som hensikt å finne ut av om selvvurdert 

affektregulering, generell mestringstro, livskvalitet og psykisk stress endres i løpet av HAT 

og å utarbeide hvordan et kvantitativt studie kan gjennomføres i Stallen på Gaustad Sykehus, 

Oslo Universitets sykehus (OUS).  Det er planlagt å fortsette innsamlingen av data slik at 

man kan gjøre et nytt studie av endringene pasientene kan oppleve under/etter behandling 

her.  

Pilotundersøkelsen er en observasjonsstudie med tre målinger av samme deltakere 

over tid. Den har ikke en kontrollgruppe. Pilotundersøkelsen har målt deltakernes 

selvvurderte affektregulering, generell mestringstro,  livskvalitet og symptomtrykk. Severity 

Indices of Personality Problems - 118 (SIPP-118) affektreguleringsfasett, General self-

efficacy scale-5 (GSE-5), Quality of Life-5 (QoL-5) og Hopkins symptom checklist-10 

(SCL-10) er brukt som måleinstrumenter. Deltakerne ble målt ved baseline (T1), midtveis, 5-

6 gang (T2) og 9-11 gang før avslutning (T3) av eksponering for HAT i Stallen på Gaustad 

som intervensjon. Ut fra teori, empiri og de ansattes erfaringer i Stallen kunne det tenkes at 

disse fire målene ville endre seg positivt i løpet av intervensjon med HAT. Rekrutering av 

deltakere var utfordrende, som vil bli redegjort for i oppgaven. Derfor endte vi opp med 10 

analyserte deltakere på QoL-5 og SCL-10 og 5 analyserte deltakere på SIPP-118 

affektregulering og GSE-5. Med forbehold om det lave utvalget og studiets designmessige 



 VIII 

svakheter fant pilotstudie en statistisk signifikant endring fra T1 til T3 i opplevd 

affektregulering. Effektstørrelsen var ansett som stor. 

 De andre tre målene var ikke statistisk signifikante, men ansett med moderat til høy 

effektstørrelse. Funnene bidrar med å styrke hypotesen om at HAT kan skape endringer i 

pasientenes affektreguleringsevner, og viser at det kan være nyttig å fortsette å måle 

affektregulering i det neste studiet som skal gjøres i Stallen. Det er vanskelig å konkludere 

hvorvidt en skal inkludere de andre måleinstrumentene i et nytt studie da en ikke fant 

statistisk signifikante endringer hos deltakerne. Imidlertid hadde generell mestringstro og 

livskvalitet høye ansette effektstørrelser, og symptomtrykk moderat ansett effektstørrelse som 

gjør at en ikke kan avskrive at de endres av HAT. En må vurdere om en skal ta dem med 

under planleggingen av nytt studie. 

Videre har denne pilotundersøkelsen vist at man bør i større grad tilrettelegge for 

longitudinelle studier ved Stallen, det er behov for en lengre rekrutterings- og innsamlings-

periode og sterkere internettforbindelse. Rekruttering gjennom iPad ser ut til å være en god 

løsning som forenkler oppgaven til de ansatte i Stallen.  



  IX 

  



 X 

Forord 

 

En stor takk til veiledere Annika Melinder og Espen Walderhaug for deres grundige og gode 

hjelp i arbeidet med å skrive oppgaven. Takk for oppmuntring og støtte. Dere er inspirerende 

og kunnskapsrike mennesker, og jeg har lært veldig mye av dere gjennom denne prosessen. 

Jeg leser forskning med større trygghet og kompetanse nå. 

 

Tusen takk til alle ansatte i Stallen Solveig Godtlund, Christina Thorpe, Silje Hanche- Olsen 

Liestøl, Krister Moström, Karen Bjørndal Klepp, Marianne Borge Solvam, Sol Susanne 

Horten, Ida Emilie Thon og Anne-Mari Storvoll Eikenæs for deres bidrag i planlegning, 

rekruttering og innsamling av spørreskjemaer. En stor takk for støtte, engasjement og gode 

innspill til oppgaven min. Jeg er takknemlig for at jeg fikk ha min hovedpraksis hos dere og 

for å kunne bidra til at det blir gjort mer forskning på feltet.  

 

Jeg vil rette en stor takk til alle deltakerne som takket ja til å være med i undersøkelsen og gir 

oss muligheten til å forske på hesteassistert terapi.  

 

Til sist vil jeg si tusen takk til min søster Pernille og mamma Monika for støtte underveis. 

Takk for at dere har lest gjennom oppgaven flere ganger og bidratt med råd og 

korrekturlesing. 

 

 

 

 



  XI 

  



 XII 

Innholdsfortegnelse 

 

1 Innledning ................................................................................................................................. 1 
 Hestens egenskaper....................................................................................................................... 2 
 Begrepsavklaring ........................................................................................................................... 3 
 Hesteassistert terapi i Stallen, Gaustad .................................................................................... 4 
 Vitenskapelig ståsted .................................................................................................................... 6 
 Teoretiske forklaringer på hesteassistert terapi .................................................................... 6 
 Hesteassistert terapi og affektregulering ................................................................................. 9 
 Hesteassistert terapi og generell mestringstro ..................................................................... 12 
 Hesteassistert terapi og livskvalitet ........................................................................................ 16 
 Hesteassistert terapi og symptomtrykk (med vekting på depresjon og angst) ............ 18 

 Forskningsspørsmål .................................................................................................................... 19 

2 Metode ...................................................................................................................................... 21 
 Deltakere ........................................................................................................................................ 21 
 Etiske hensyn ................................................................................................................................ 24 
 Design ............................................................................................................................................. 24 
 Materiale ........................................................................................................................................ 25 
 Prosedyre ....................................................................................................................................... 27 
 Statistiske analyser ...................................................................................................................... 29 

3 Resultater ................................................................................................................................ 30 
 Hesteassistert terapi og affektregulering ............................................................................... 30 
 Hesteassistert terapi og generell mestringstro ..................................................................... 31 
 Hesteassistert terapi og livskvalitet ........................................................................................ 32 
 Hesteassistert terapi og symptomtrykk (med vekting på depresjon og angst) ............ 32 

4 Diskusjon ................................................................................................................................. 34 
 Hesteassistert terapi og affektregulering ............................................................................... 34 
 Hesteassistert terapi og generell mestringstro ..................................................................... 37 
 Hesteassistert terapi og livskvalitet ........................................................................................ 39 
 Hesteassistert terapi og symptomtrykk (med vekting på depresjon og angst) ............ 40 
 Begrensninger............................................................................................................................... 42 
 Anbefalinger til fremtidig studie .............................................................................................. 44 

5 Konklusjon .............................................................................................................................. 45 

Litteraturliste ................................................................................................................................. 46 

Vedlegg / Appendiks .................................................................................................................... 55 

 
 

 

  

 



 1 

1      Innledning 
  

Hesteassistert terapi (HAT) er en form for dyreassistert terapi brukt for å behandle 

menneskelige psykologiske problemer ved hjelp av hester og et stallmiljø ofte med 

nærliggende natur (Bachi, 2013).  Det er en interaktiv prosess hvor et helsepersonell som kan 

psykoterapi, en hestekunnskapsansvarlig (noen ganger har samme person begge roller) jobber 

med en eller flere hester mot psykoterapeutiske mål bestemt av klienten og helsepersonell 

(PATH, 2019). Hesteassistert terapi er komplementært tilbud til samtaleterapi (Godal, 

Arnevik, Walderhaug & Ravndal, 2015). Det hevdes at HAT kan være et alternativ til 

samtaleterapi for mennesker som mangler effekt av tradisjonell terapi. Dette kan være 

mennesker som mangler den kognitive kapasiteten til å verbalisere emosjoner og sensoriske 

persepsjoner, eller mangler motivasjon eller kapasitet til å bygge en trygg relasjon med en 

terapeut. Det kan være utfordrende for en pasient med relasjonsskader å gå i samtaleterapi, 

som har hovedfokus på verbal kommunikasjon (Johansen, Wang, Binder & Malt, 2014). 

Flere forskere argumenterer for at det er mulig at hesten kan øke pasienters motivasjon for å 

gå i behandling på grunn av dens evne til å oppnå tillitt hos pasientene, dens ikke-dømmende 

og ikke-verbale relasjon til pasientene og dens stabilitet (Burgon, 2011; Trotter, Chandler, 

Goodwin-Bond & Casey 2008; Vidrine, Owen-Smith, Faulkner, 2002; Godal et al., 2015). 

Fra et Rogeriansk perspektiv (Kruger & Serpell, 2010) er verdien i disse egenskapene svært 

viktig for utfall av terapi. Kruger et al. (2010) tematiserer dyrs funksjon som en mulig sosial 

mediator for raskere og sterkere arbeidsallianse, som er en viktig fellesfaktor for utfall av 

psykoterapi. HAT er en holistisk tilnærming, som fokuserer på fysiske, mentale og sosiale 

perspektiver ved mennesket. Videre er den systemisk rettet, så kommunikasjon mellom 

ansatte og pasientens primære behandlere, familie og nære er ivaretatt (Bachi, 2012; Godal, 

Brenna, Kogstad, Arnevik & Ravndal, 2016a). Stallen på Gaustad sykehus har 45 års erfaring 

med bruk av hest i terapi. Stallen er en enhet under avdeling for rus og 

avhengighetsbehandling, seksjon ung (ARA-ung) på Oslo Universitetssykehus (OUS). Dette 

er en eksplorerende pilotundersøkelse som vil undersøke deltakeres selvopplevelse av 

endring på affektregulering, generell mestringstro, livskvalitet og symptomtrykk i løpet av en 

behandlingssekvens med HAT målt gjennom psykometriske selvvurderingsmål. Disse 

psykologiske målene er valgt på bakgrunn av gjennomgang av litteratur på feltet, samtale 

med ansatte i Stallen, veiledere og egen erfaring i hovedpraksis. Innledning vil ta for seg 

teoretisk bakgrunn for bruk av hest i terapi og litteratur som omhandler de psykologiske 
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målene og HAT. Studiet er en innen gruppe studie med tre målinger over tid av hver deltager. 

Observasjonstudien har ikke kontrollgruppe. Dette setter vitenskapelige begrensninger for 

hva man kan konkludere fra studiet. Målet i denne pilotundersøkelsen har vært å finne 

psykologiske komponenter som endres i deltakerne i løpet av en behandling med HAT. 

Bakgrunn for valget på å gjøre en pilotundersøkelse er Stallen på Gaustad sykehus plan om å 

sette i gang et mer omfattende prosjekt som kan kvantitativt måle endring i løpet av/etter 

HAT hos pasientene. Denne undersøkelsen har bidratt til å finne ut av hvordan hovedstudie 

skal gjennomføres. 

 

 Hestens egenskaper 

Det argumenteres for at hesten passer som hjelper i terapi blant annet på grunn av 

dens natur som flokkdyr og byttedyr. For å overleve må de være ekstremt sensitive til sine 

omgivelser. Hestene kan overvåke flokkens, rovdyr og andre dyrs intensjoner og emosjonelle 

tilstander (Mandrell, 2006; Vidrine et al. 2002; Johansen et al., 2014). Funn fra etologiske 

studier (Rees, 2017) av ferale hester viser at hester operer med tre psykologiske regler; den 

første at hester har behov for personlig rom, hver hest har sin sone hvor kun nære individer 

får plass. Den andre er kohesjon, hestene opererer i flokk som gjør dem mindre sårbare for 

rovdyr. Den tredje er at hester er synkrone. Hester ser hverandre konstant, hvis en hest ser en 

trussel, vil de andre også snu seg i den retningen selv om de ikke selv har sett trusselen. En 

hest vil mest sannsynlig flykte fra en fare heller enn å angripe (Rees, 2017). Hestene speiler 

hverandre i flokken og er avhengige av hverandre for å overleve. Hesten er et emosjonelt 

sensitivt, kommuniserende og sosialt dyr (Johansen et al., 2014). Hester har definerte roller i 

flokken, og etablerer vennskapsforhold med noen hester, mens de kan mislike andre. De har 

ulikt temperament, væremåte, holdning og humør (Træen, Moan & Rosenvinge, 2012). Det 

hevdes at hester er gode på å plukke opp hvor vi retter oppmerksomheten vår, om vi er 

anspent eller avslappet og de er også gode på å plukke opp om vi er kongruente, det vil si om 

vi klarer å utrykke våre intensjoner autentisk, eller om vi skjuler det bevisst eller ubevisst 

med andre måter å handle på (Træen et al., 2012; Johansen et al., 2014). Det hevdes at 

hestene har evne til å speile vårt kroppsspråk, slik de speiler hverandre i en flokk (Rothe, 

Vega, Torres, Soler, & Pazos, 2005; Johansen et al., 2014). Dette skjer uavhengig av om 

mennesket er klar over sin egen ikke-verbale og emosjonelle kommunikasjon (Roberts, 

Bradberry, & Williams, 2004; Johansen et al., 2014). Hestene kan på denne måten hjelpe 

pasienten til å øve på å identifisere, gjenkjenne og tolke egne følelser i kombinasjon med 
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terapeutens hjelp til å verbalisere det som skjer. Videre kommuniserer hesten primært med 

kroppsspråk, hvilket gjør at pasienten må prøve å forstå hesten ikke-verbalt. Dette kan 

indirekte hjelpe pasienten til å komme i bedre kontakt med egne følelser da hesten krever 

tydelige og ærlige intensjoner for å kunne føle seg trygg. Dette kan videreføres til relasjoner i 

hverdagen og hjelpe pasienten til å lære seg å være i nære relasjoner. Hesten har heller ikke 

en forventning til pasientens prestasjoner, fordommer mot pasienten eller er dømmende 

(Træen et al., 2012). Den er stor og sterk har pels og man kan ri på den hvilket gir oss som 

mennesker emosjonell og kroppslig tilbakemeldinger (Træen et al., 2012; Johansen et al., 

2014; Frewin & Gardiner, 2005). Her og nå reaksjonen til pasienten på hestenes atferd og 

interaksjonen med hestene kan hjelpe terapeuten å identifisere meningsfull informasjon om 

blant annet pasientens interne arbeidsmodeller, forsvarsmekanismer og tolkningsmønster 

(Bachi, 2013), som kan arbeides med i terapien. 

  

 Begrepsavklaring 

Dyreassisterte intervensjoner (DAI) er mål-orienterte og strukturerte intervensjoner 

som intensjonelt bruker dyr i helse, utdanning og velvære (wellness).  I litteraturen deler man 

ofte inn DAI i tre hovedretninger. Dyreassistert-terapi, dyreassistert-læring og dyreassisterte 

aktiviteter er alle former for dyreassisterte intervensjoner (Pet Partners, 2019). De ulike 

tilnærmingene har ulike mål og metoder (Bachi, 2012). Det er også variasjon i hvordan den 

samme type intervensjonen praktiseres, for eksempel i gruppe eller en-til-en med en terapeut 

i ulike settinger. Det er utfordrende å sammenligne og bruke forskning i feltet, da begrepet 

terapi blir brukt om aktiviteter som ikke kvalifiserer seg som dette og generelt blir begrepene 

brukt uten å definere hva intervensjonen faktisk handler om (Kendall, Maujean, Pepping, 

Downes, Lakhani, Byrne & Macfarlane, 2015). Det er imidlertid nå noe enighet om at terapi 

er forskjellig fra andre typer aktiviteter som dreier seg om dyr, da det i terapi er profesjonelle 

helsepersonell involvert i behandlingen og det er formalisert en behandlingsplan med 

psykoterapeutiske mål for pasienten (Kruger et al., 2010). Equine Assisted Growth and 

Learning Association (EAGALA), med spesielt fokus på Ilka Parents (2016) videreutvikling 

av metoden for traumebehandling; Psychodynamic Equine Assisted Traumatherapy (PEATT) 

er en metode som er anerkjent som komplementær terapi, og brukes som en av flere metoder 

i Stallen på Gaustad. Stallen på Gaustad sykehus bruker i hovedsak HAT som overordnet 

begrep, og dette begrepet vil benyttes i denne studien. Samtidig kan noen av oppgavene 

pasientene gjør i Stallen på Gaustad defineres som hesteassisterte aktiviteter slik som stell av 
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hest eller ridning. Dyreassistert aktivitet defineres som aktiviteter som gir motivasjon, 

læringsmuligheter, rekreasjon og/eller terapeutiske muligheter for økt livskvalitet (Pet 

Partners, 2019). Dyreassisterte aktiviteter har blant annet blitt brukt under rådgivning, som 

besøksdyr på sykehjem, stresslindring hos innlagte pasienter på sykehus med positive 

resultater (Morrison, 2007). Studier som har sett på dyr-menneske båndet hentyder blant 

annet at det kan styrke prososial atferd, gi motivasjon til å gjennomføre et program og minske 

ensomhet, men det trengs mer forskning på området for å konkludere med dette (Kruger et 

al., 2010). Aktivitetene kan utføres i ulike miljøer, med et trenet personell/paraprofesjonelle 

eller frivillige sammen med dyr som møter spesifikke kriterier (Kruger et al., 2010).   

  

 Hesteassistert terapi i Stallen, Gaustad 

En utfordring i feltet er å tette spriket mellom praksis, teori og funn fra forskning. 

Kendall et al. (2015) og Kruger et al. (2010) mener det er behov for standardisering av 

intervensjoner og treningsmanualer til spesifikke populasjoner avhengig av alder, psykisk og 

fysisk tilstand og varighet. Dette jobber Stallen på Gaustad aktivt mot. Stallen har ambisjoner 

om å øke egen kunnskap om hesteassistert terapi og bidra med forskning som kan 

underbygge HAT sin verdi som komplementær psykoterapi (Kompetanseløft for 

Hesteassistert Terapi 2018-2020, 2018) Behandlingen baseres i hovedsak på to modeller; Ilka 

Parents (2016) videreutvikling av EAGALA-metoden for traumebehandling; PEATT og 

Human-Equines Alliances for Learning (HEAL). 

PEATT hevder at psykologiske forandringer i mennesker kan forbedres og støttet 

gjennom interaksjon med hester. Dette er en erfaringsbasert modell, hvor det antas at 

opplevelser med hester kan fasilitere emosjonell læring og personlig vekst (EAGALA, 1999; 

Parent, 2016). PEATT baseres på grunnleggende prinsipper fra psykodynamisk teori og 

metode. Dette betyr at terapeuten er tilbakelent og tilstreber å holde en nøytral holdning. Hen 

er opptatt av overføring og motoverføring i kontakten med pasienten og i kontakten med 

pasient og hest. Projeksjon av behov, følelser, impulser, selv og objektrelasjoner over på 

hesten er viktig for forståelse av pasientens personlighetsstruktur. Terapeuten er opptatt av 

symboler og metaforer. Når pasienten er klar, jobbes det med å konfrontere ubevisste 

konflikter gjennom designede aktiviteter sammen med hestene. Læringssyklusen i PEATT 

beskrives gjennom seks steg i tabell 1.1.  
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Tabell 1.1. Beskrivelse av læringssyklusen i PEATT gjennom seks steg  

1. Hver person kommer til timer med pre-eksisterende, etablerte konsepter og meninger. Disse 

atferdsmønstrene har typisk fungert maladaptivt for personen. 

2.Klienten er invitert til å ha en opplevelse sammen med hestene. Hen planlegger hvordan hen vil gå 

frem, etter det skjer det direkte møtet med hesten. Klienten får feedback på atferden sin gjennom 

hestens reaksjoner. 

3.Når opplevelsen med hesten er brakt til bevisstheten og reflektert over, er det mulig å trekke 

konklusjoner om hva som har skjedd. Dette skjer gjennom selvrefleksjon eller gjennom observasjoner 

fra teamet bestående av en hesteansvarlig og en terapeut eller de andre i gruppa. Hesteansvarlig 

kommer etter pasienten har gjort en oppgave, med hesteobservasjoner, gitt fra hestens perspektiv. Dette 

skal fasilitere at dynamikken mellom hester og hest-menneske er gjort bevisste. Hvis mening kan 

tilknyttes hendelsen, omdannes hendelsen til en erfaring. 

4.Refleksjon kan lede til generalisering og konseptformering. På dette stadiet er det mulig å abstrahere 

fra konkrete erfaringer til å gjenkjenne underliggende (ubevisste) prinsipper. Gjennom 

konseptualisering kan innsikten oppnådd gjennom terapi bli transformert til kunnskap. Denne nye 

kunnskapen kan så benyttes i andre situasjoner. Det er terapeutens ansvar å støtte klienten i denne 

prosessen av konseptualisering. 

5.Den nye tilegnede kunnskapen kan nå bli praktisert og prøvd ut. Klienten kan gå hjem og bruke den i 

hverdagen, og hen kan planlegge og finne ut av hvordan hen kan bruke kunnskapen her og nå med 

hesten. Klienten er ekspert på seg selv og kan kontrollere hva som skal skje videre. 

6.Læringssirkelen avsluttes og starter en ny; den nye atferden kan testes ut som da er gitt tilbake til 

klienten ved bruk av hesteobservasjoner, som kan lede til at nye konsepter som enten kan brukes 

umiddelbart, eller tatt med til hverdagen. 

 

I typiske psykoterapibehandlinger kreves det god nok emosjonsregulering for å kunne 

mentalisere skriver Parent (2016). Hun mener hestene kan fungere som emosjonsregulerere i 

behandlingen, og fasilitere pasientens egne emosjonsreguleringsferdigheter. I HAT blir 

impulsiv atferd ofte raskt redusert gjennom hestens reaksjon, for eksempel aggresjon vil lede 

til at hesten beveger seg vekk ganske raskt. Dette kan gi cues til personen om at for å få 

kontakt med hesten må aggresjonen reduseres. Hesten vil ofte tilnærme seg personen igjen 

innen 15 min. I HAT er hestenes reaksjoner en del av miljøet som forandrer seg etter 

personens interne skifter, kommunisert gjennom non-verbale cues (Parent, 2016). Det å øke 

refleksive perspektiver på egne og andres behov og forestillinger vil øke evnen til å bevare 

relasjoner mener Parent (Bateman & Fonagy, 2006; Parent, 2016) Split-off av uintegrerte 

personlighets-deler kan være ansvarlige for maladaptive atferdsmønstre mener Parent (2016), 

og i HAT kan disse adresseres gjennom spesifikke aktiviteter og direkte bruk av metaforer 

hvor hesten for eksempel representerer en personlighetsdel (Parent, 2016). 

Videre brukes HEAL-metoden som er en metode med øvelser som har som intensjon 

å øke kroppslig, emosjonell og kognitiv bevissthet. Øvelsene som brukes er laget slik at 

deltageren kan lære spesifikke strategier for å håndtere økt aktivering (arousal) og bedre 

stressregulering. Metoden baserer seg på nevrovitenskap, tilknytnings og traumepsykologi, 

kombinert med animal science om menneske-hest båndet (Shambo, Young & Madera, 2013). 

Den baserer seg på seks nøkler; kroppsorientert bevissthet, grenser, jobbe med ambivalens og 

indre kritiker, målrettethet, lek og det sosiale mennesket – autentisk væremåte og aksept. 
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Stallen er opptatt av at hestene skal være i et miljø som legger til rette for at deres fysiske og 

psykologiske behov blir ivaretatt. Dette vil også bidra til at hestenes naturlige atferd kommer 

frem som kan være nyttig i terapi. Derfor er hestevelferden prioritert i administreringen av 

Stallen.   

 

 Vitenskapelig ståsted 

Litteratur-gjennomganger på feltet konkluderer med at hesteassisterte intervensjoner 

viser lovende forbedring på flere psykologiske mål, men at man ikke foreløpig kan trekke 

konklusjoner fra disse studiene fordi de fleste studier har for svake vitenskapelige design. 

Studiene varierer i lengde, bruk av psykologiske måleinstrumenter, terminologi, teoretisk 

grunnlag og behandlingsgruppe uten å ha godt nok rasjonale for hvorfor det er valgt. Studiene 

mangler detaljerte beskrivelser av intervensjoner og hvem som utfører dem (Kendall et al, 

2015; Lentini & Knox, 2009; Selby & Smith-Osborne, 2013). Innholdet i intervensjonene er 

beskrevet på samme måte, uavhengig av type profesjon som var involvert. Intervensjonene i 

litteratur-gjennomgangen til Kendall et al., 2015 handlet om å forstå hester, ta vare på dem, 

rideferdigheter, læring (emosjonell, fysisk eller kunnskapsmessig) sammen med hesten, men 

beskriver ikke detaljert hva deltakerne gjorde. På grunn av få detaljer er det vanskelig å vite 

til hvilken grad psykoterapeutiske eller rådgivende intervensjoner ble inkludert. Kendall et al. 

(2015), Kruger et al. (2010), Johansen et al. (2014), Lentini et al. (2009), Selby et al. (2013) 

og Kazdin (2011) mener det er behov for standardisering av intervensjoner og 

treningsmanualer til spesifikke populasjoner avhengig av alder, tilstand og varighet. Det er 

behov for randomiserte kontrollerte studier som undersøker spesifikke utfallsmål og follow-

up studier for å undersøke langvarig bedring. Johansen et al. (2014) etterspør studier som 

sammenligner HAT med tradisjonelle former for psykoterapi. En mulighet argumenterer 

Kendall et al. (2015), er å bruke kvasi-eksperimentelle design hvor statistiske analyser kan 

tilføre mer presise mål på nytten av den hesteassisterte metoden sammenlignet med andre 

metoder. 

  

 Teoretiske forklaringer på hesteassistert terapi 

Det er et gap mellom teori og praksis som det er behov for å lukke (Bachi, 2013). Det 

finnes flere teoretiske forklaringer som bidrar til å forstå HAT sin effekt på pasientene, og 

Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal (2102) argumenterer for at det kan trekkes linjer 
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mellom teoriene som integrert kan bidra til forstå det helende båndet mellom mennesker og 

dyr. 

 Biofili-hypotesen tematiserer menneskets iboende interesse og søken etter kontakt 

med natur og dyr. Fra et evolusjonistisk perspektiv øker sjansen for å overleve ved å være 

orientert mot cues i naturen (Beetz et al., 2012; Wilson, 1984). Hesteassistert terapi foregår i 

en stall, ofte med nærliggende natur. Det er en naturlig setting. For noen kan det være godt å 

gjemme at de går i terapi ved å komme til en stall som har vært en naturlig del av menneskets 

tilværelse i lang tid. Det å være ute i naturen kan være avslappende og det kan potensielt få 

frem andre kvaliteter ved pasienten i møte med frihet og åpent rom. Det å være inne i en stall 

kan symbolisere noe trygt. På den andre siden kan det for andre skape vansker ved å være på 

et område uten fysiske grenser og det kan oppleves klaustrofobisk og fryktskapende å stå 

inne i en stallboks (Bachi, 2012). Kruger et al. (2010) skriver imidlertid i sin gjennomgang at 

det ikke finnes overbevisende funn for at biofili-hypotesen er riktig, og at tiltrekningen like 

gjerne kan stamme fra kultur eller personlige erfaringer.  

En litteraturgjennomgang av Beetz et al. (2012) argumenterer for at utskillelse av 

oksytocin kan bidra til å forklare psykososiale effekter som empati og sosiale interaksjoner, 

og psykofysiologiske effekter på hormoner og det autonomiske nervesystemet som dyr har på 

mennesker. De mener det er en assosiasjon mellom menneske-dyr interaksjoner og oksytocin 

utskillelse, da funn viser at begge promoterer sosial-interaksjon, reduserer stress og angst, og 

forbedrer menneskelig helse. Oksytocin er utskilt via blant annet øyekontakt og taktil 

interaksjon som er viktig i menneske-dyr kommunikasjon. Imidlertid ser ut at de som har 

langvarige forhold med dyr får større effekt enn ved enkelte møter. 

Bachi (2013) gir et bidrag til forståelsen av hvorfor pasienter rapporter bedring på 

psykologiske mål i løpet av HAT behandling i et tilknytningsperspektiv (Phillips Cohen 

2002; Bachi, 2013). Bachi belyser flere konsepter i tilknytningsteoretisk psykoterapi. 

Terapeutens mål i dette perspektivet er å gi rom til at klienten kan rekonstruere og omvurdere 

sine arbeidsmodeller av seg selv og tilknytningsfigurer i lys av en ny forståelse hen utvikler 

og opplevelsene hen har i den terapeutiske relasjonen. To av de viktigste oppgavene til 

terapeuten er å skape et holding-miljø (Winnicott, 1971) og containment (Bion, 1970). 

Holding handler om at omsorgsperson holder barnet fysisk og emosjonelt, miljøet 

tilrettelegges for det spesifikke barnet. Containment handler om at omsorgspersonen tar i mot 

og rommer barnets emosjonelle budskaper. Dette kan hjelpe barnet til å klare å romme egne 

følelsestilstander. I et tilknytningsperspektiv er det viktig at pasienten kan oppleve å ha en 

trygg base og sikker havn (Bowlby, 1988). Det er flere muligheter for å fasilitere dette i 
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HAT. Først kan hestens rygg symbolsk holde pasienten i tillegg til å holde pasienten fysisk. 

Videre kan den naturlige settingen være holding i det at den er trygg, stabil og ofte mindre 

stressende, som kan hjelpe pasienten å lytte til og koble seg på sitt fysiske og mentale selv. 

For det tredje kan hestens ikke-dømmende natur bidra til at pasienten opplever å bli holdt. 

Fokus på det non-verbale kan gi terapeuten mulighet til å få frem deler av pasientens selv 

som ikke har vært integrert og verbalt utrykt (Bachi, 2013). Den fysiske kontakten med 

hesten, som kan tolkes mindre farlig, spesielt for et menneske som har opplevd traumer i 

forhold til egen kropp, kan gradvis gjøre en pasient med utfordringer med fysisk berøring mer 

tolererende ovenfor kroppslig kontakt, og kan gi en økende integrasjon av kroppslige 

opplevelser i selvet. Fysiske reaksjoner i kroppen kan gi informasjon om følelser pasienten 

opplever. Fokusering på kroppen er grunnleggende siden emosjoner er en opplevelse i 

kroppen (Wallin, 2007; Bachi, 2013). Tematisering av dette kan hjelpe pasienten å få kontakt 

med egne behov og følelser. Ved å oversette kroppsspråk til følelsesspråk kan pasienten få 

innsikt i den interaktive reguleringen av emosjoner som skjer i mennesket. Pasientens tiltro til 

terapeuten og hest kan samtidig fasilitere en dypere utforskning av kroppslige opplevelser og 

en økende opplevelse av at følelsen kan bli tolerert (Bachi, 2013). 

 Affektspeilings-begrepet til Winnicott (1971) kan tolkes i HAT på måten hesten har 

en iboende tendens til å speile affekt (Bachi, 2013). Hesten kan merke om en person kjenner 

angst ved å sanse kroppsspråk, muskeltonus og intonasjon. I disse tilfellene vil hesten ofte 

selv oppleve muskeltonus og høyere nivå av beredskap. Disse karakteristikkene kan brukes i 

terapi slik at pasienten opplever «å føle seg følt» (Siegel, 1999; Bachi, 2013). Fordi hestens 

reaksjoner er så instinktive kommer de ofte raskere og tydelige enn det de menneskelige 

reaksjonene gjør. Både hesten og terapeuten gir tilbake det pasienten opplever. Terapeutene 

kan bruke karakteristikkene til hesten til å gi pasienten en opplevelse av emosjonell, 

atferdsmessig og fysisk inntoning og feedback som kan sammenlignes med containment.  

Fokus på evne til mentalisering (Bateman & Fonagy, 2006; Bachi, 2013) og refleksiv 

funksjon (Fonagy, Steele & Steele, 1991; Bachi, 2013) i den terapeutiske intervensjonen kan 

bidra til at pasienten forbedrer sin evne til å sette seg inn i andres atferd, tanker og følelser 

gjennom det de selv kjenner i terapien. For eksempel gjennom stell eller observasjon av 

flokken kan pasienten utforske hvordan hesten føler, utvikle bevissthet om hestens mentale 

tilstand og finne forklaringer på hestens atferd. Det kan være mindre truende for en pasient å 

tolke en hest enn et menneske som følge av hestens ikke-dømmende atferd. Dette kan være 

det første steget mot å kunne tolke andre menneskers interne tilstander (Bachi, 2013). Videre 

kan det gi pasienten innsikt i hvordan tidligere opplevelser påvirker nåværende 
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tilknytningsmønstre da dette aktivt tas opp i terapien (Marvin, Cooper, Hoffman & Powell, 

2002 ; Bachi, 2013).  

Det er usikkerhet rundt bruk av samme teori for menneskets tilknytning til mennesker 

som til dyr. Et studie har funn som foreslår at tilknytning til dyr foregår gjennom en annen 

intern arbeidsmodell enn for menneskelig tilknytning (Edenburg, 1995; Bachi, 2013). Et 

annet studie fant at det er stor korrespondanse mellom menneskelig tilknytnings-orientering 

og menneskers tilknytningsorientering i relasjoner med dyr, men at det finnes unike kvaliteter 

ved menneske-dyr båndet som er ulik menneskebåndet, hvilket viser at det er behov for mer 

forskning på området (Zilcha-Mano, Mikulincer & Shaver, 2011; Bachi, 2013). I 

litteraturgjennomgangen til Kruger et al. (2010) trekkes det frem at dyrene fungerer kanskje 

mer som et overgangsobjekt heller enn et nytt tilknytningsobjekt. Dyrets rolle er å være et 

objekt som pasienten kan lære seg å knytte seg til for deretter å bruke evnene til å knytte seg 

til noen i eget liv. Dyr fungerer både som nye tilknytningsobjekter og overgangsobjekter, 

men i en korttids-terapeutisk setting mener Kruger et. al (2010) at det er mer nyttig for 

pasienten om dyret fungerer som et overgangsobjekt.  

 

 Hesteassistert terapi og affektregulering 

I Stallen på Gaustad sykehus er mål som går igjen det å kunne identifisere, gjenkjenne 

og regulere følelser. Affektregulering er definert som den adaptive forandringen av 

emosjonell opplevelse til å tjene et mål eller hensikt. Denne konseptualiseringen understreker 

bruken av kognitive evner til å guide, hemme eller modifisere emosjoner og atferd inkludert 

uttrykkelse av emosjonelle responser, på lærte, strategiske måter (Dahl, 2001). 

Affektregulering utvikles gjennom kommunikasjon med omsorgspersoner og kan sies å være 

et konsept påvirket av tilknytning (Fonagy, Gergely. Jurist & Target, 2002) 

En pasient med affektreguleringsvansker kan som barn ikke fått tilfredsstilt sine 

tilknytningsbehov og kan ha en udifferensiert opplevelse av selv og andre (Stolorow, 

Brandchaft, & Atwood, 1987). Johansen et al. (2014) trekker frem i sin artikkel om bruk av 

hesteassistert terapi for barn og unge med foreldre med rusmisbruk, at foreldre med 

rusmisbruk ofte har svekket evne til å interagere med sine barn blant annet gjennom at 

omsorgsperson har vanskelig for affektregulering. Dette kan lede til at barnet utvikler en 

dissonans mellom tanker, følelser og atferd i seg selv. Bruk av hesteassistert terapi kan være 

hjelpende for å øke deres affektive bevissthet og affektregulering. Hestens direkte 

kommunikasjon kan hjelpe pasientene til å oppleve/observere realiteten i situasjonene de er 
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en del av, noe som kan være utfordrende i samtalebasert terapi. Bedre affektbevissthet kan 

øke mentalisering og refleksiv funksjon (Boucard, Lecours, Tremblay, Target, Fonagy & 

Schachter, 2008) som kan gjøre det lettere for pasientene å skape og opprettholde nære 

relasjoner. En ny manual-basert behandling kalt Equine-facilitated body and emotion-

oriented psychotherapy (EBEP) har vist lovende utfall for pasienter som har gått i 

konvensjonell psykoterapi uten positivt utfall (Johansen et al., 2014). Terapeuten arbeider 

med å hjelpe pasienten til å komme i kontakt med kjernetilstander, og deretter navngi dem. 

Dette er liknende emosjonsfokusert terapi (Greenberg, 2014; Johansen et al., 2014). 

Terapeuten stopper pasienten opp for å bringe oppmerksomheten til pasienten mot det 

pasienten opplever i øyeblikket. Terapeuten oppmuntrer pasienten til å bli økende bevisst 

relasjonelle, affektive, somatiske og kognitive tilstander i seg selv. Pasientene blir oppfordret 

til å erfare de positive følelsene de får etter å ha mestret en oppgave med hestene, som kan 

bidra til at pasientene blir mer nysgjerrige, og søkende etter positiv sosial interaksjon (Kok & 

Fredrikson, 2010; Johansen et al., 2014). Den non-verbale kommunikasjonen mellom 

mennesker og dyr er tydelig tematisert, og gjennom å oversette kroppsspråk til følelsesspråk 

får pasienten hjelp med den interaktive reguleringen av emosjoner (Johansen et al. 2014). I 

Johansen et al. (2014) skriver forfatterne at dette samsvarer med teori fra Daniel Stern, Peter 

Fonagy og David Wallin om det non-verbales viktige funksjon for endring i terapi. Bachi 

(2013) sitt tilknytningsperspektiv på HAT er i denne metoden brukt for å forstå HAT sitt 

endringspotensial hos pasientene. Det er imidlertid behov for flere studier som kan gi svar på 

akkurat hvilke komponenter som gjør utfallet av EBEP effektfullt (Johansen et al., 2014).  

Godal et al. (2016a) fant i sitt kvalitative studie av (n=8) pasienter i rusbehandling på 

Gaustad sykehus opplevde å bli mer selvbevisste etter HAT. Gjennom interaksjon med 

hestene ble de mer bevisst sine egne emosjoner og kjente bedre kroppskontroll. Hestene 

responderte på deres atferd på en måte som gjorde at deres egen atferd ble enklere å forstå og 

regulere. Pasientene var opptatt av relasjonen til hesten som var spesiell og gjensidig. De 

rapporterte at det kjentes ut som om hesten forstod deres emosjonelle tilstand – det var 

enklere å ha en dårlig dag og være sammen med en hest, enn med et menneske. Pasientene 

beskrev at de følte seg selvbevisste, følte seg bra og følte seg rolige sammen med hestene, 

selv om hestene er store og potensielt farlige. De kjente seg mer bevisste sine egne emosjoner 

og bedre kroppskontroll som resultat av interaksjonen med hestene. De beskrev hvordan 

hestene responderte på en måte som gjorde det enklere å forstå og regulere sin egen atferd. 

Deltagerne fortalte at når de lærte mer om hestene og deres reaksjoner på menneskelig atferd 

og emosjoner, så erfarte de også at hestene kunne lære dem noe om deres egen atferd. 
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Forfatterne begrunner resultatene i et tilknytningsperspektiv (Bachi, 2013; Godal et al, 

2016a). Spesifikke eksempler på tilknytningsrelaterte prosesser som involverer hesten var 

tilstede i dette studiet som for eksempel den voksende tilknytningen indikert i deltakernes 

fortellinger om å føle seg forstått, trygg og rolig, samt deres persepsjoner av hestens 

bekreftelse av dem som individer. Pasientenes forståelse av hvordan hestens reaksjoner på 

dem kan påvirke deres egen atferd (speiling) kan forstås som mentalisering. Allianse vises i 

deres fortellinger om tillitt, om å føle seg bra, at de opplever økt myndiggjøring og mestring i 

partnerskap med hesten. Disse funnene er konsistente med litteratur på HAT, men også med 

spesifikke teorier på avhengighetsbehandling, spesielt de som handler om tilknytning. Studiet 

var en del av Godals ph.d  

Videre har forskere sett positive resultater fra bruk av hunder for å fasilitere 

emosjonsregulering. Et studie gjort på ungdom (n=27) og gruppetrening av 

emosjonsregulering med hunder fant at ungdommens regulering av emosjoner økte etter 

behandling og deres emosjonelle kompetanse forbedret seg, sammenlignet med en kontroll 

gruppe (Burger, Stetina, Turner, Lederman-Maman, Handlos & Kryspin-Exner, 2009). Et 

annet kvantitativt studie med pre-post design, fant at barn (n=32) og voksne (n=34) ble bedre 

på å gjenkjenne emosjoner hos mennesker målt gjennom Vienna Emotion Recognition Tasks-

short version etter å ha gått igjennom et program hvor de skulle identifisere emosjoner hos 

hunder (Stetina, Turner, Burger, Glenk, McElheney, Handlos & Kothgassner, 2011).  

 Affektregulering måles i pilotundersøkelsen med Severity Indices of Personality 

Problems – 118 (SIPP-118) affektreguleringsfasett. Affektregulering er en av 16 fasetter. 

Fasetten handler om evne til å tolerere og håndtere sine følelser og kontrollere deres 

intensitet, retning og uttrykk. SIPP-118 er utviklet til å være sensitiv til forandringer i 

personlighetsfungering og er basert på en rekke antakelser. Instrumentet er basert på at 

personlighet består av komponenter som er medfødte tendenser som relativt stabile, som 

temperament og basistrekk. Personlighet består også av dynamiske komponenter som er 

adaptive. Dette er den dynamiske organisasjonen av personlighet som omhandler regulering 

av selvet og relasjoner til andre mennesker. Den inneholder karakteristikker som affekt og 

impuls-regulering, selvet og andre representasjoner, identitet, mestringsstrategier og 

ervervede egenskaper. I henhold til dette synet vil personlighet og personlighetsforstyrrelser 

være mer foranderlig på de dynamiske komponentene enn for de stabile komponentene. 

Instrumentkonstruksjonen er basert på antakelsen om at psykoterapi virker for 

personlighetsforstyrrelser på grunn av dens evne til å modifisere de foranderlige 

komponentene av personlighet, og dermed øke nivå av tilpasning i miljøet (Verheul, Andrea, 
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Berghout, Dolan, Busschbach, Van der Kroft, & Fonagy, 2008; Pedersen, Arnevik, 

Hummelen, Walderhaug & Wilberg, 2017). Med tanke på den mulige rollen til HAT for 

endring i affektreguleringsevner sett i et tilknytningsperspektiv (Johansen et al., 2014; Bachi, 

2013) var det interessant å utforske om SIPP-118 affektreguleringsfasett fanget opp dette hos 

deltakerne. 

 

 Hesteassistert terapi og generell mestringstro 

Mestringstro er troen på egen evne til å utføre ved hjelp av mestringsstrategier, atferd 

som vil skape et forventet eller ønsket resultat (Bandura, 1977; Kruger et al., 2010). I et 

sosial-kognitivt perspektiv er mennesker selvorganiserende, selvreflekterende og 

selvregulerende ved å vurdere seg selv etter egne handlinger (Bandura, 1997). Egen 

mestringstro påvirker andre funksjoner slik som tenking, affekt, atferd og kan hjelpe med å 

håndtere stressende omgivelser (Luszczynska, Urte Scholz & Ralf Schwarzer, 2005). I 

litteratur som omhandler dyreassisterte intervensjoner er det å oppleve mestring et sentralt 

mål (Kruger et al., 2010). Bandura (1997) foreslår at mestringstro hos individet er basert fire 

informasjonskilder:  

- tidligere erfaring med å mestre i liknende situasjoner 

- vikarierende erfaring – det å se andre som det er naturlig å sammenligne seg med 

utføre samme oppgave (modellæring, imitasjonslæring eller gjennom 

observasjonslæring) 

- en verbal overbevisning i form av støtte fra andre 

- emosjonelle og fysiske reaksjoner knyttet til handlingen eller resultatet, og 

tolkningen av disse reaksjonene 

Potensielt kan økt mestringstro skape positive forandringer i et menneskes liv og føre til 

helsegevinster som lavere angst, depresjon og opplevelse av stress (Bandura, 1997). Bandura 

hevdet at det å mestre utførelsen av noe var den mest effektive metoden for å øke ens følelse 

av mestringstro. 

Et relatert begrep til mestringstro er generell mestringstro som også innebærer 

individets bruk av de fire informasjonskildene foreslått av Bandura (Chen, Gully & Eden, 

2004). Generell mestringstro konseptualiseres som noe mer stabilt, trekk-lignende, en 

generalisert tro på egen kompetanse. Det antas at mestringsopplevelser på flere arenaer over 

tid skaper en generell mestringstro hvor individet stoler på sine egne strategier til å mestre 

ulike oppgaver og utfordringer som det møter på i hverdagen (Bonsaksen, Lerdal & Heir, 
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2018). Bonsaksen et al. (2018) argumenterer for at en generell mestringstro er viktig i det 

moderne samfunn da det pålegger mennesket å håndtere ustabile, midlertidige og 

foranderlige sitasjoner. Relasjoner starter, forandrer seg og avsluttes, og kan være organisert 

på andre måter enn det som tradisjonelt er vanlig. Teknologien gjør også at mange av våre 

dagligdagse plikter forandrer seg raskere enn før. Det er mulig at den mestringen pasientene 

rapporterer å oppleve i dyreassisterte intervensjoner også gir en økning i generell 

mestringstro (Berget, Ekeberg & Braastad, 2008). Halvorsen (2018) fant i sitt kvalitative 

studie av barn og ungdom med internaliserte problemer (n=6) at informantene opplevde 

positiv endring i mestring og sosial utvikling under intervensjonen, videre at disse 

erfaringene så ut til å bidra til at de mestret andre situasjoner utenfor terapien. Dette tyder på 

en overføring av læringen til hverdagen. Forfatteren tolket dette gjennom semistrukturerte-

intervjuer som ble gjort av deltakerne i oppstartsfasen av behandlingen og kort tid etter 

avslutning. Dette er en hovedoppgave som har vært verdifull å bruke som inspirasjon til 

struktur i deler av denne oppgaven.  

Det argumenteres i denne pilotundersøkelsen for at Banduras fire informasjonskilder 

for opplevelse av mestringstro arbeides med i hesteassistert behandling med mål om at 

deltakerne skal oppleve høyere generell mestringstro. Se tabell 1.2 for illustrasjon av dette. 

HAT kan hjelpe deltakeren å utvikle positive endringer i selvpersepsjon og gi hen mulighet 

til å opparbeide seg nye ferdigheter og nye handlingsmønstre i eget liv (Kruger et al., 2010). 

Godal, Brenna, Arnevik og Ravndal (2016b) fant at det å være i et stallmiljø gjorde at 

pasientene (n=8) konstruerte et «positivt selv» hvor de kjente seg nyttige, ansvarlige og 

aksepterte. Det å få muligheten til å være i et sosialt støttende miljø hvor det er lov å prøve og 

feile kan skape en opplevelse av å mestre og kan være viktig for å utvikle høyere 

mestringstro (Hauge et al., 2015). Dyret kan brukes som en rollemodell, og det å observere 

dyrets interaksjon med flokken sin kan potensielt gi innsikt til pasienten om prososial atferd 

(Fine, 2000; Rice, Brown & Caldwell, 1973; Vidrine et al., 2002; Kruger et. al., 2010). Det 

antas at dyr er unikt hjelpsomme på å gi feedback på passende sosial atferd på grunn av deres 

rettfremhet og umiddelbare reaksjon på aversiv og positiv stimuli (Bardill & Hutchinson, 

1997; Kruger et al., 2010). Observasjon kan gi informasjon om årsak-virkning av atferd som 

kan gi deltakerne innsikt i egne atferdsmønstre (Brooks, 2001; Nebbe, 1991; Kruger et. al., 

2010).  
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Tabell 1.2. Illustrasjon av Banduras fire informasjonskilder benyttet i  et HAT-perspektiv. 

Tidligere erfaring med å mestre lignende 

situasjoner 

Vikarierende erfaring 

(modell-, imitasjon- og 

observasjonslæring) 

Verbal 

overbevisning i 

form av støtte 

fra andre 

Emosjonelle og 

fysiske reaksjoner 

knyttet til handlingen 

og tolkning av 

reaksjon 

Tilegne seg nye ferdigheter og 

handlingsmønstre slik at pasienten kan 

få en opplevelse av å kunne mestre 

liknende situasjoner i hverdagen. 

Dyret gir en umiddelbar 

reaksjon på prososial og 

antisosial atferd. Kan 

brukes som rollemodell 

for prososial atferd. 

Terapeuter og 

hester som 

emosjonell, 

fysisk og verbal 

støtte. 

Terapeuten fasiliteter 

utforskning verbalt, 

emosjonelt og fysisk 

av reaksjonen hesten 

skaper hos pasienten 

slik at det kan øke 

forståelse hos 

pasienten. 

 

Hauge et al. (2015) fant at det var en assosiasjon mellom lav oppfattet sosial støtte 

målt gjennom subskalaen sosial støtte fra Resilience Scale for Adolescents (READ) hos 

deltakerne og lavere generell mestringstro målt gjennom General Self-efficacy Scale-5 ved 

starten av intervensjonen. De fant en større økning i deres standhaftighet til å møte 

utfordringer og prøve igjen i oppgaver sammen med hesten. Dette var et kvantitativt waiting-

list crossover design av ungdom uten noen spesifikke mentale eller atferdsvansker som kom 

ukentlig i fire måneder hvor de gjorde stallarbeid og hadde ridetimer Siden standhaftighet er 

et sentralt element ved det å mestre oppgaver, er den positive sosiale påvirkningen av 

hesten/stallmiljøet noe som bør bli gitt mer oppmerksomhet i intervensjonsforskning mener 

forskningsgruppen. Med en lineær regresjonsanalyse fant forskningsgruppen at sosial støtte 

var den eneste unike prediktoren for en økning i standhaftighet under intervensjonen, når man 

kontrollerte for pretest standhaftighet under heste-relaterte oppgaver, selv-tillitt og generell 

mestringstro hos ungdommene. Funnene tyder på at ungdom med lav oppfattelse av egen 

sosial støtte, hadde nytte av stallmiljøet og kontakten med hestene, hvilket gjorde at de tok 

sjansen på å forsøke mer når de møtte utfordrende oppgaver med hestene. Forfatterne fant i et 

lignende studie med ungdom og hest en rapportert økning i oppfattet sosial støtte målt 

gjennom READ sammenlignet med en kontrollgruppe (Hauge, Kvalem, Berget, Enders-

Slegers & Braastad, 2014) Disse resultatene indikerer at det å oppleve et støttende miljø er 

kanskje et mer viktig aspekt i å mestre heste-relaterte oppgaver enn personlig tro på en selv 

eller ens evne til å mestre oppgaver med hester. 



 15 

Det er foreslått at det å ta vare på et dyr, gjennom den fysiske kontakten og rutinene 

som følger med det å ha omsorg for et dyr styrker mestringsevne og selvtillit (Berget, 

Ekeberg & Braastad, 2008). Et emosjonelt bånd med dyr utvikles gjennom nærhet, klapping 

og stell (Crawford, Worsham and Swinehart 2006; Bachi, Terkel & Teichman 2012; Hauge et 

al. 2015). Ungdommen viste stor interesse i å klappe hesten, som indikerer en motivasjon for 

kontakt. Tilknytning til hesten og stressreduksjon ble ikke målt i Hauge et al. (2015) sitt 

studie, men flere studier viser at å klappe og interagere med en hest har en beroligende effekt 

på pasienter (Friedmann Katcher, Thomas, Lynch & Messent,1983; Tsai, Friedmann & 

Thomas 2010; Beetz et al. 2012; Hauge et al. 2015). Hestene viste bare positive eller rolige 

responser i studiet til Hauge et al. 2015. Dette tenker forskerne skapte et trygt miljø hvor 

deltakerne fikk muligheten til å føle seg trygge når de skulle utføre utfordrende oppgaver 

med hesten, og dette er muligens en viktig betingelse for å få en positiv opplevelse. Sosial 

støtte korrelerte med standhaftighet i forsøk på å mestre en oppgave, men ikke med kontakt 

med hesten som viser at intervensjon handler ikke bare om hesten, men tyder på at 

opplevelsen av å mestre i et støttende miljø med hesten er en viktig faktor. Hauge et al. 

(2015) mener instruktøren, de andre ungdommene og hestens rolighet muligens bidrar til 

suksessfulle intervensjoner med hest. En plass hvor ungdommene blir sett som individer og 

får muligheten til å prøve igjen uten kritiske kommentarer, hvor det ikke fokuseres på 

prestasjoner alene, ser ut til å være gunstig for ungdommenes utvikling (Coutinho & Neuman 

2008; Hauge et al. 2015). Begrensninger og styrker ved studiet var at intervensjonen forsøkte 

å skape en så naturlig setting som mulig. Dette gjør det imidlertid vanskelig å standardisere 

intervensjonen fullstendig. Det moderate antallet av deltakere (n= 25) gir grunn til å være noe 

forsiktig med å trekke konklusjoner. Intervensjonene ble utført på enten høst/vinter eller 

vinter/vår, så alle opplevde både varmt og kaldt vær. Deltakerne deltok frivillig, dette sørget 

for at motivasjon rundt hestene var tilstede. Dette begrenser resultatene til populasjoner som 

har motivasjon for å være rundt hester som kan være en begrensning på funnets 

generaliseringsverdi. Hver deltager brukte samme hest gjennom hele intervensjonen for å øke 

sjansen for å lære seg å føle seg trygg rundt hesten. De brukte flere instruktører og hester for 

å kontrollere for sjansen for at en spesifikk hest og instruktør var årsaken til endring (Kazdin, 

2011; Hauge et al., 2015).  Forskergruppen brukte videoopptak for å fange interaksjon 

mellom menneske og hest som minimerer sjansen for subjektive tolkninger (Hauge et al., 

2015).   

Berget et al. (2008) fant i sitt randomiserte kontrollerte studie av dyreassistert terapi 

(DAT) med gårdsdyr (hester inkludert) for personer med schizofreni, affektive lidelser, angst, 
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og personlighetsforstyrrelser (n=90, intervensjon=60, kontroll=30) en signifikant økning i 

generell mestringstro, målt med GSE-5, fra før intervensjonen til oppfølging seks måneder 

etterpå i den kliniske gruppen, sammenlignet med kontrollgruppen. Deltakerne hadde 

standard terapeutisk behandling samtidig som de fikk DAT. De fant og en signifikant økning 

fra slutten av intervensjonen til oppfølging seks måneder etterpå for klinisk gruppe. Dette 

indikerer at pasienter med dyreassistert terapi i tillegg til vanlig terapi opplever større positiv 

endring av generell mestringstro etter endt behandling som vedvarer seks måneder etterpå. 

De fant en signifikant økning av opplevd mestring målt gjennom Coping Strategies Scale of 

the Pressure Management Indicator i den kliniske gruppen mellom før intervensjonen og 

follow-up seks måneder etterpå. Det kan tyde på at DAT er med på å øke deltakernes evne til 

å bruke effektive mestringsstrategier. Det at det var et randomiserte kontrollert follow up 

design på dyreassistert terapi med gårdsdyr er et viktig bidrag til forskning på feltet. 

Begrensninger ved studiet var at det var et moderat antall deltakere i hver diagnosekategori, 

og at det ikke er mulig å skjule hvilken gruppe som er intervensjonsgruppe. 

 GSE-5 ble valgt som måleverktøy i denne piloten da studier (Træen et al., 2012; 

Hauge, Kvalem, Enders-Slegers, Berget & Braastad, 2015; Berget et al., 2008; Whittlesey-

Jerome, 2014) har antydet at HAT kan ha en positiv innvirkning på mestringstro og generell 

mestringstro. GSE-5 har tidligere blitt brukt i studier som utforsker relasjonen mellom hest 

og generell mestringstro (Hauge et al., 2015; Berget et al., 2008). 

  

 Hesteassistert terapi og livskvalitet 

Mental helse og vår vurdering av livskvalitet er assosiert med hverandre. Livskvalitet 

handler om positive følelser og tilfredshet med livet, mestring, autonomi, tilhørighet, opplevd 

sosial støtte, vekst, delte mål og verdier og positive relasjoner. Bedre opplevd mental helse 

henger sammen med bedre opplevd livskvalitet, dette kan forklares blant annet med at god 

opplevd livskvalitet beskytter mot psykiske vansker som alvorlig angst og depresjon skriver 

folkehelseinstituttet (Fakta om livskvalitet og trivsel i Norge, 2019).  

Livskvaliteten påvirkes av en rekke faktorer som gener og personlighet, 

mestringsressurser, sosial støtte, positive og negative livshendelser, 

tilknytningsforhold, kultur og objektive faktorer som samfunnsforhold og økonomi. 

Tiltak og intervensjoner som retter seg mot slike sentrale faktorer, og som legger til 

rette for positive faktorer som opplevelse av glede, sosial deltagelse, mestring, 



 17 

autonomi og mening, kan være viktige mål for folkehelsearbeidet. (Fakta om 

livskvalitet og trivsel i Norge, 2019) 

Det er mulig at HAT skaper en arena hvor det legges til rette for at pasienten kan 

oppleve disse positive faktorene. Kendall et al. (2015) fant i sin litteraturgjennomgang, at det 

kan tyde på at hesteassisterte intervensjoner har en effekt på økt livskvalitet, men at studier 

på feltet er for dårlige til å kunne trekke konklusjoner. Berget et al. (2008) fant i sitt 

randomiserte kontrollerte studie av dyreassistert terapi med gårdsdyr for personer med 

psykiatriske lidelser en statistisk signifikant økning i livskvalitet hos pasienter med 

diagnostiserte affektive lidelser fra før intervensjonen til follow-up, men ikke signifikant 

økning for hele den kliniske gruppen sammenlignet med kontrollgruppe. Dette mener Berget 

et al. (2008) gir indikasjoner for at pasienter med affektive lidelser profiterer mest på 

behandlingen. Dette stemmer overens med en studie gjort på terapi med delfiner (n=30) som 

fant reduksjon i depresjon hos samme gruppe lidelser sammenlignet med kontrollgruppe 

(Antonioli & Riveley, 2005)  Et studie av veteraner (n=13) som har vært i krig i Irak og 

Afghanistan (Lanning & Krenek, 2013) fant at veteranenes opplevelse av livskvalitet målt 

gjennom  36-Item Short Form Health Survey version 2 (SF36v2) og Beck Depression 

Inventory-2nd edition (BDI-II), samt kvalitative åpne spørsmål for å finne viktige temaer, 

økte under og etter avslutning av et tilbud med hesteassistert aktivitet over en 12 eller 24 

ukers periode. Imidlertid var det ingen kontrollgruppe, og en begrensning er selvrapportering 

og det er mulig veteranene har underrapportert sin opplevelse av symptomtrykk. 

Meinersmann, Bradberry & Roberts (2008) gjorde et kvalitativt studie av voksne kvinner 

med traumehistorie fra barndommen (n=5) som fikk hesteassistert psykoterapi i behandling. 

Kvinnene hadde opplevd seksuelle, fysiske eller mentale overgrep. Pasientene rapporterte 

bedret livskvalitet etter behandlingen. Begrensninger med studiet var at kvinnene ble 

intervjuet i etterkant av behandlingen og studiet gir ikke god nok informasjon om hva 

terapien omhandlet. Bachi, Terkel og Teichman (2012) fant tendenser til at HAT gav bedret 

selvbilde, selvkontroll og tillitt til andre hos utsatte ungdommer (n=29, intervensjon=14, 

kontroll=15). Forfatterne argumenterer for at bedringen bidro til å øke livskvaliteten til 

deltakerne. En studie på unge med alvorlige emosjonelle lidelser (n=28) viste at det å være 

med på et 9-ukers program med hesteassistert læring økte livskvaliteten hos ungdommen 

(Ewing, MacDonald, Taylor & Bowers, 2007) Studiet brukte kvantitative og kvalitative 

metoder. De fant imidlertid ikke signifikante funn i de kvalitative dataene, men fant en 

forskjell i måten barna beskrev seg selv og hverdagen sin i de kvantitative dataene (Ewing et 
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al., 2007). Dette studiet er imidlertid kategorisert som av lav kvalitet av 

litteraturgjennomgangen til Selby et al. (2013). 

Pilotundersøkelsen måler livskvalitet gjennom Quality of life-5. Det er en kortversjon 

av et integrativt måleverktøy som er validert og utviklet av ad hoc studier, filosofisk og 

psykologisk tenkning om menneskets subjektive, objektive og eksistensielle livskvalitet 

(Lindholdt, Ventegodt & Henneberg, 2002). Det bygger på ideen om at vi har tre typer 

opplevelser av livskvalitet. En indre dyptliggende livskvalitet, en objektiv livskvalitet vurdert 

gjennom biologisk rang, selvrealisering, tilfredsstillelse av egne behov og objektive faktorer 

basert på blant annet kulturelle normer. Den tredje typen livskvalitet er en subjektiv 

livskvalitet bestående av opplevelse av mening, glede og tilfredshet med livet. Livskvalitet 

ble valgt som måleverktøy da litteratur på HAT gir indikasjoner på at livskvaliteten til 

deltakerne øker i løpet eller etter HAT, og at HAT innehar flere faktorer som skaper bedre 

livskvalitet.  

 

 Hesteassistert terapi og symptomtrykk (med vekting 

på depresjon og angst)  

Depresjon og angst er blant de vanligste lidelsene hos voksne i den norske 

befolkningen sammen med rusbrukslidelser (Psykisk helse i Norge, 2018). 

Litteratur-gjennomganger på dyreassisterte intervensjoner inkludert hesteassistert terapi, har 

vist lovende resultater når det gjelder reduksjon av angst og depresjon hos pasienter, men 

hvor flere studier mangler gode nok design, er det ikke mulig å trekke konklusjoner (Kendall 

et al, 2015; Lentini & Knox, 2009; Selby & Smith-Osborne, 2013). Trotter et al. (2008) fant i 

et kvantitativt studie av barn og ungdommer med psykiske plager (n=164, intervensjon=126, 

kontroll=38) som tok del i et standardisert program, med utdannende instruktører i 

hesteassistert terapi (counceling), en signifikant nedgang av angst og depressive symptomer. 

Intervensjonen baserte seg delvis på EAGALA-modellen som også brukes i Stallen på 

Gaustad. Dette studie ble gradert med moderat kvalitet i litteratur-gjennomgangen til Selby et 

al., (2013) ved bruk av GRADE-kriterier. Et pilotstudie av Graham (2007) fant statistisk 

signifikant nedgang i depressive symptomer etter en HAT-intervensjon hos voksne kvinner 

som hadde opplevd alvorlige tap. Intervensjonen var standardisert og de brukte utdannede 

instruktører. Studien ble gradert med moderat kvalitet i Selby et al. (2013) sin 

litteraturgjennomgang. Ewing et al. (2007) studie av barn med alvorlige emosjonelle lidelser 



 19 

(n=28) som gikk gjennom en ni-uker lang intervensjon med hesteassistert læring fant 

imidlertid ingen signifikant nedgang av depresjon hos deltakerne. De kvalitative funnene gav 

støtte til positive utfall på psykologiske mekanismer som angstmestring, sosiale ferdigheter 

og tillitt til andre mennesker av intervensjonen. En begrensning ved studiet er at forfatterne 

definerer hesteassistert læring og terapi som det samme. Studiet er kategorisert som av lav 

kvalitet av litteraturgjennomgangen til Selby et al., (2013). Berget et al. (2011) undersøkte 

effektene av dyreassistert terapi med gårdsdyr (inkludert hester) under en 12-ukers 

intervensjon på angst og depresjon hos psykiatriske pasienter ved randomisert kontrollert trial 

og follow-up 6 måneder etterpå (n=90, intervensjon=60, kontroll=30). Angst målt gjennom 

Spielberg State Inventory var ikke signifikant lavere under intervensjonen, men var 

signifikant ved follow-up sammenlignet med base-line og på slutten av intervensjonen. Det 

var ingen signifikant forandring for kontrollgruppen. Depresjon ble målt med Beck 

Depression Inventory og var signifikant lavere ved follow-up sammenlignet med baseline, 

men det var ingen forskjeller mellom gruppene (Berget, Ekeberg, Pedersen & Braastad, 

2011). Forskerne tenker at DAT kan være nyttig for pasienter med alvorlig angst eller lidelser 

relatert til psykose, affektlidelser, eller personlighet og atferdsforstyrrelser, selv om de ikke 

fant noen nedgang av depresjon og angst under selve intervensjonen. De fant heller ingen 

signifikant forskjell mellom depresjon hos kontrollgruppe og intervensjonsgruppe på noe 

tidspunkt. Målet med studien var å finne ut om DAT hadde ytterligere effekter på tradisjonell 

psykoterapi, ikke å redusere angst og depresjon primært. Berget et al. (2011) foreslår at DAT 

kan ha gitt deltakerne en positiv erfaring med sosial interaksjon som har gjort at de er mindre 

redd for nye situasjoner og ny mennesker i tiden etter intervensjonen, og at dette først kom 

frem i follow-up perioden. 

Det ser ut som HAT kan påvirke symptomtrykk og ble derfor inkludert i denne 

undersøkelsen. Pilotundersøkelsen måler symptomtrykk med Hopkins Symptom Checklist-

10. Det er et screening verktøy for symptomtrykk med spørsmål rettet mot angst og depresjon 

(Kleppang & Hagquist, 2016). Det har vist seg å være god på oppdage endring av i nivå på 

symptomer over tid, men er mindre egnet til å måle spesifikke problemområder og 

differensialdiagnostiske vurderinger (Strand, Dalgård, Tambs & Rognerud, 2003).  

  

  Forskningsspørsmål 

Forskning på HAT har vist lovende utfall på bedring av helse etter/i løpet av en 

behandling. Samtidig er forskningsdesignene som regel for svake, slik at en ikke kan trekke 
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konklusjoner. Det er behov for mer forskning på feltet. Dette pilotstudie har som mål å finne 

variabler som påvirkes av HAT som skal studeres i et større studie. De psykologiske målene i 

introduksjonen ble valgt på bakgrunn av teori, studier og erfaringer i Stallen. 

Måleinstrumentene ble valgt da en tenker disse er enkle å administrere og kan passe de 

psykologiske komponentene vi ønsker å studere. Pilotstudie har fire forskningsspørsmål: 

Har Hesteassistert terapi i Stallen under avdeling for rus og avhengighetsbehandling, seksjon 

ung en endring på 

1. Opplevd evne til affektregulering målt gjennom SIPP-118 affektreguleringsfasett, slik at 

denne vurderes mer positiv av deltagerne? 

2. Opplevd generell mestringstro målt gjennom GSE-5, slik at generell mestringstro vurderes 

mer positivt av deltagerne?  

3. Opplevd livskvalitet målt gjennom QoL-5, slik at denne vurderes mer positiv av 

deltagerne? 

4. Opplevelsen av symptomtrykk (med vekting på angst og depresjon) de siste 7 dager målt 

gjennom SCL-10, slik at symptomtrykk vurderes mindre av deltagerne? 
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2 Metode 
  

 Deltakere 

I alt deltok 14 kvinner og 11 menn i pilotstudien. Gjennomsnittsalderen på deltakerne 

var 33,4 år. Den yngste var 21 år og den eldste var 54 år. 11 deltakere ble henvist fra 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) døgn, åtte av disse deltakere ble henvist fra 

ARA-ung. Seks deltakere fra TSB poliklinikk, fem fra psykisk helsevern (PHV) poliklinikk, 

en fra fastlege eller kommune og to fra annet. Fire hadde ingen erfaring med hest, åtte hadde 

litt erfaring med hest, tre hadde noe erfaring med hest, syv hadde en del erfaring med hest, en 

hadde mye erfaring med hest og to hadde avansert erfaring med hest. 

 Deltakerne ble rekruttert på inntakssamtale for behandling med HAT i Stallen. 

Innkomstsamtale utføres av Stallens ansatte. Deltakerne fikk utdelt et informasjonsskriv om 

studiets mål og deres rolle i studiet, et Youth Addiction Treatment Evaluation Project 

(YATEP) informasjonsskriv, og samtykkeerklæring utarbeidet av YATEP. YATEP er et 

forskningsregister med formål om å måle effekt, kost-nytte og prosess i og etter behandling 

av rusavhengige i spesialisthelsetjenesten (OUS, 2019). 

Alle deltakerne har deltatt frivillig og har skrevet under på samtykkeerklæring. 

Deltakerne fikk informasjon om at de kunne trekke sin deltakelse senere i forløpet om de 

ønsket dette, og at dette ikke ville påvirke deres behandling i Stallen. 

Det fremgår av figur 2.1 at av totalt 25 deltakere som fylte ut spørreskjemaene ved 

den første målingen (T1) var det seks deltakere som droppet ut før T2. Videre var det to 

deltakere som ikke hadde møtt til nok timer til å fylle ut spørreskjemaene ved den andre 

målingen (T2), og en som fylte ut ved T2, men informasjonen ble ikke sendt til lagring i 

TSD-serveren fordi WiFi nettverket ikke virket. Til sist var det en som avsluttet behandlingen 

som følge av at Stallen ble pålagt å kreve egenandel for behandlingen fra januar 2019. Antall 

deltakere ble redusert til 15 personer fra T1 til T2. Av totalt 15 deltakere som fylte ut T2 var 

det to drop-out. En deltagers utfyllelse av spørreskjema ved T3, ble ikke sendt til lagring i 

TSD-serveren fordi WiFi nettverket ikke virket. Til sist var det to deltagere som ikke hadde 

tilstrekkelig oppmøte til å fylle ut T3. Det var derfor kun 10 deltakere som hadde besvart alle 

tre testtidspunkt. 

Som følge av at vi startet opp med GSE-5 og SIPP-118 affektreguleringsfasett ved et 

senere tidspunkt, har kun fem deltakere fylt ut spørreskjema ved alle tre måletidspunkt for 
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SIPP-118 affektregulering og GSE-5. I motsetning til 25 svar på T1 for QoL-5 og SCL-10, 

svarte 19 deltakere på SIPP-118 affektregulering og18 deltakere svarte på SIPP-118 på T1.  

Som i likhet med de fleste andre studier av HAT hadde denne pilotstudien et lavt 

antall N. Det gjorde at det var liten sjanse for å få en statistisk signifikant effekt på målene vi 

undersøkte. Dette studietvil derfor se på effektstørrelser, i tillegg til statistiske signifikans, for 

å få en indikasjon på graden av endring over tid på målene. Berget et al. (2008) som i likhet 

med denne studien brukte GSE-5 for å måle generell mestringstro hadde 90 deltakere. Med et 

større utvalg kan vi anta at det hadde vært større sjanse for å få en signifikant effekt på 

målene analysert.  
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Figur 2.1 Flytdiagram for studien. 
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 Etiske hensyn 

Studien fulgte Helsinkideklarasjonen og er tilrådd av Regional Etisk Komité for 

Medisinsk Forskningsetikk (REK sør) med REK nr: 2017/1536 REK sør-øst B og Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Forsøkspersonens data ble de-identifisert med et 

unikt ID-nummer som kan koblet til deltagerens navn i en kode-liste som kun et lite antall 

personer har tilgang til. Deltakerne fikk vite at de ansatte i Stallen var tilgjengelig for å ta 

imot spørsmål hvis det var noe de lurte på. Datamaterialet ble oppbevart separat fra 

koblingsnøkkelen.  

Deltakerne som er med i undersøkelsen har psykiske helseplager, og utdeling av 

spørreskjemaer kunne potensielt påføre pasienten økt stress. Det var derfor viktig å gi 

mulighet for personlig tilretteleggelse ved utfyllingen av spørreskjemaene.    

 

 Design 

Pilotundersøkelsen er en observasjonsstudie med tre målinger av deltakerne over tid 

som vist i figur 2.2. Den har ikke en kontrollgruppe. Det ble diskutert å ta med en 

kontrollgruppe fra poliklinikker i området, men dette krevde ny godkjennelse fra REK og 

ville ført til mer arbeid som ville vært utfordrende å gjennomføre på grunn av tidsfristen. 

Målet for pilotundersøkelsen var å finne en løsning på hvordan man kan gjennomføre et 

forskningsprosjekt i Stallen og utforske hvilke psykologiske mål som kan være nyttig å 

inkludere i et fremtidig studie. 

Pilotundersøkelsen har målt deltakernes selvvurderte opplevelse av generell 

mestringstro, opplevd angst og depresjon, opplevd affektregulering, opplevd livskvalitet ved 

baseline (T1), midtveis, 5-6 gang (T2) og 9-11 gang før avslutning(T3) av eksponering for 

HAT i Stallen på Gaustad som intervensjon. Det er tre målinger fordi det i rusbehandling kan 

være en tendens til at pasientene dropper ut før planlagt endt behandling (Godal et al., 2015). 

Ved å ha en midtveisevaluering kunne en undersøke om det er tendenser til at fem timer også 

kan ha en positiv effekt på de selvvurderte målene. Med tre målepunkt kan man undersøke 

om det er en gradvis trend i endring. Det ble valgt å kun bruke de deltakerne som hadde 

fullført alle tre målinger ved avslutning av pilotundersøkelsen. Det var viktig at 

spørreskjemaene for T1 ble delt ut før første time med HAT, da det er mulig at allerede det 

første møtet med en hest i HAT kan potensielt påvirke pasientens opplevelse. 
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Figur 2.2.Flytdiagram måletidspunkt. 

 

 Materiale 

Det ble bruke flere ulike spørreskjemaer ved målingstidspunktene:  

General self-efficacy-5 (GSE-5) (Leganger, Kraft & Røysamb, 2000) er troen på ens 

egen kompetanse til å håndtere nye oppgaver og mestre motgang i mange stressende og 

utfordrende møter. Dette er noe annet en spesifikk self-efficacy som handler om en spesifikk 

oppgave (Leganger et al., 2000). Leganger et al. (2000) fant at faktorstrukturen, intern 

konsistens og test-retest reliabilitet for GSE-5 var god nok. De fant også at konstrukt 

validiteten til GSE-5 støttes (Leganger et al., 2000). Tambs og Røysamb (2014) fant at 

sumskåren av GSE-5 korrelerte 0.96 med fullversjonen av GSE. Dette betyr at kortversjonen 

måler nokså presist de samme karakteristikkene som originalinstrumentet. Reliabiliteten ble 

noe lavere på GSE-5 versjonen, men den viste seg å være bedre enn fullversjonen på 

strukturell validitet, om spørsmålene i verktøyet reflekterer de ulike aspektene ved det som 

måles (Tambs et al., 2014). 

Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118) – Affektreguleringsfasett 

(Verheul et al., 2008). SIPP-118 er utviklet gjennom faktoranalyse hvor forskerne har 

identifisert 16 fasetter som beskriver den dynamiske delen av personlighet. Pedersen, 

Arnevik, Hummelen, Walderhaug og Wilberg (2017) fant at fasettene hadde gode 

diskriminerende egenskaper mellom ikke kliniske utvalg (n=941), et klinisk utvalg uten 

personlighetsforstyrrelse (PF) (n=413) og et klinisk PF utvalg (n=949). Alle fasettene var 

statistisk signifikant forskjellige med betydelige effektstørrelser mellom de tre gruppene.  

Verheul et al. (2008) fant at fasettene viste god konvergerende validitet ved 

assosiasjon til intervju-vurderinger av alvorlighetsgrad av personlighetspatologi, og moderat 

diskriminant validitet –  en alt i alt kovariasjon på 10 % med dimensjonene til Dimensional 

Assessment of Personality Pathology - Basic Questionnaire (DAPP), et trekk-baserte 

instrument. Imidlertid hadde emosjonsregulering noe høyere korrelasjon med DAPP, som 

indikerer overlapp med personlighetstrekk. Resultatene viste at fasettskårene var stabile på en 
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intervall på 14-21 dager i et studentutvalg, men var sensitive på forandring over to-års 

oppfølgning i en behandlet pasient populasjon.  

Quality of life-5 (QoL-5) (Lindholt, Ventegodt & Henneberg, 2002) viser seg å ha god 

nok konstruktvaliditet, ekstern reliabilitet, sensitivitet og intern reliabilitet (Lindholt, 

Ventegodt & Henneberg, 2002). Ventegodt, Merrick og Andersen (2003) fant at den er god 

til å beskrive livskvaliteten til en pasientgruppe. Det hevdes at QoL-5 er et godt endringsmål 

for rusavhengige pasienter over en periode på seks måneder (Pasenau, Opsal, Vederhus, 

Kristensen & Clausen, 2015)  

Hopkins Symptom Checklist-10 SCL-10 (Strand, Dalgård, Tambs & Rognerud, 2003). 

Studier har vist at kortversjonen SCL-10 fungerer nesten like godt som HSCL-25 (Strand, 

Dalgård, Tambs & Rognerud, 2003). Et studie som sammenlignet ulike former for 

kortversjoner av SCL-90-R fant at alle kortversjonene inkludert SCL-10 viste nesten like høy 

intern konsistens, sensitivitet, spesifitet og høye korrelasjoner med validitets indekser 

(Müller, Postert, Beyer, Furniss, & Achtergarde, 2010).  

Intervensjonen 

Rammen. Hesteassistert terapi strekker seg over 12 ganger med en fast tid per uke. 

Timene varer fra 1 time til 1,5 time og er primært et gruppetilbud med 1-5 personer i hver 

gruppe. I tiden det ble samlet inn deltakere til pilotundersøkelsen tilbød Stallen i tillegg 

individuellterapi. Når pasienten har vært i Stallen et par ganger lager pasienten i samarbeid 

med en fra teamet en behandlingsplan med konkrete mål for behandlingen. Når det nærmer 

seg avslutning (9-10 gang) av behandlingsforløpet evaluerer pasienten og en av terapeutene 

behandlingsplanen sammen. Behandlingen blir avsluttet hvis pasienten ikke møter opp og 

ikke gir beskjed tre ganger på rad. Alle pasienter i Stallen har primærbehandlingen sin et 

annet sted i spesialisthelsetjenesten og hesteassistert terapi er et støttebehandlingstilbud for 

pasienter som er i stabil fase (Hestekunnskapshefte Stallen, 2018). Øvelser, hvilken modul 

pasienten jobbet i, beskrivelse av timen og vurdering av timen skrevet av terapeut ble ført inn 

i pasientens elektroniske journal. I tillegg til å ha relevant utdanning som helsepersonell har 

terapeutene også relevant hestefaglig kunnskap/utdanning. Det er ansatt en hestefagansvarlig 

i Stallen og to hestefaglærlinger som kan bistå i håndteringen av de seks hestene i Stallen. 

Pasienter som er innlagt på døgnbehandling i egen seksjon blir prioritert for behandling. 

Deretter prioriteres pasienter i døgnbehandling utenfor seksjonen og polikliniske pasienter i 

avdeling for rus og avhengighet. Tilbudet er også åpent for pasienter med psykiske lidelser 

uten rusproblematikk. På bakgrunn av Fritt sykehusvalg kan pasienter med bostedsadresse 

utenfor Oslo henvises til hesteassistert terapi. Behandlingsløpet kan utvides dersom det 
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vurderes at pasienten nyttiggjør seg av behandlingen og at pasienten selv opplever 

behandlingsutbytte. Behandlingsforløpet kan også avsluttes tidligere dersom pasienten ikke 

har utbytte. 

HAT intervensjonen. Stallen benytter en modulbasert tilnærming, som er ment å 

hjelpe terapeuten til å velge passende øvelser til pasienten basert på pasientens 

behandlingsplan. Hver modul har retningslinjer for hvilke øvelser som kan være nyttig å 

bruke for pasienten som er i den gjeldene modulen (Veileder for hesteassistert terapi på 

Gaustad, 2019). De fem modulene er: 

Modul 1: trygghet, sikkerhet, tilstedeværelse og kroppsorientering.  

Modul 2: grenser, aktør. Modul 3: følelser, omsorg, selvomsorg.  

Modul 4: indre kritiker.  

Modul 5: lekent samspill, iver og interesse, mestring.  

Øvelsene bak modulene er hentet fra ulike anerkjente HAT-metoder og erfaring fra 45 

år med hesteassisterte aktiviteter på Gaustad sykehus. I Stallen brukes hovedsakelig Ilka 

Parents videreutvikling av EAGALA-modellen og HEAL-modellen (Shambo et al., 2013) 

som er beskrevet i innledningsdelen. HAT er en integrativ form for behandling med et 

salutogenisk rammeverk (Godal et al., 2016a). Psykoedukasjon, elementer fra kognitiv 

atferdsterapi, traumeterapi og emosjonsfokusert terapi benyttes (Veileder for hesteassistert 

terapi på Gaustad, 2019). Stallen jobber aktivt for å tilegne seg ny kunnskap basert på 

vitenskapelige dokumenterte funn, slik at de kan tilby så tilrettelagt behandling som mulig, 

og derfor utvikles fremgangsmåten fortløpende. I terapitimene er hestene som oftest helt løse. 

Dette er for å ivareta både den fysiske og emosjonelle sikkerheten til både pasienter og 

hestene. På den måten har hestene mulighet til selv å velge hvor mye de vil involvere seg og 

ikke og de har mulighet til å flykte hvis de blir usikre. Underveis i øvelsene trekker gjerne 

personalet seg litt unna slik at pasientene og hestene kan fokusere på hverandre og prosessen 

(Veileder for hesteassistert terapi på Gaustad, 2019). 

 

 Prosedyre  

Datainnsamlingen foregikk fra oktober 2018 til juni 2019. 

Kriterier for inklusjon som deltaker i pilotstudien: 

1. Pasient som er tatt opp til behandling med HAT i Stallen. 

2. Pasienten er tatt opp til behandling på ny henvisning. 

3. Pasienten har svart på alle tre måletidspunkt. 
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Kriterier for eksklusjon som deltaker i pilotstudien: 

1. Klinisk vurdering av pasienten hvor behandler vurderer det som ikke hensiktsmessig for 

pasienten å delta i prosjektet på bakgrunn av pasientens psykiske og fysiske tilstand. 

Ingen pasienter ble ekskludert som følge av psykisk/fysisk tilstand, men to pasienter 

fikk tilbud om å ta T1 før første time av behandlingen i stedet for på innkomstsamtale på 

grunn av at deres tilstand på innkomstsamtale. 

Gjennom høsten 2018 og våren 2019 ble det holdt seks møter med personell i Stallen. 

Etter første møte ble det bestemt å dele ut spørreskjemaene QoL-5 og SCL-10 sammen med 

informasjonsskrivet om studiets mål og deres rolle i studiet, et YATEP-informasjonsskriv, og 

samtykkeerklæring utarbeidet av YATEP til pasientene så fort som mulig. Dette ble gjort for 

å få testet ut hvordan det ville gå å dele ut spørreskjemaer ved inntak. Måleverktøy som måler 

generell mestringstro og affektregulering ble lagt til ca. en måned senere. 

Det ble på det første møtet enighet om å forsøke å utføre pilotundersøkelsen 

elektronisk. Det ble bestemt at Tjenester for sensitiv data (TSD) var en god løsning. I dette 

systemet ble det opprettet tre internettsider T1, T2 og T3 hvor deltakerne kunne fylle ut 

spørreskjemaene elektronisk. Første del av T1 inneholder en del som administrator skal fylle 

ut. Her ber vi om informasjon om deltakeren er henvist fra seksjon-ung (ARA) eller ikke, om 

deltaker kommer fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling døgn, tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling poliklinikk, psykisk helsevern døgn, psykisk helse poliklinikk, fastlege/ 

kommune eller annet. Videre spørres det om kjønn (kvinne, mann eller annet), alder og 

tidligere erfaring med hest. Denne delen fylte ansatte i Stallen ut, ettersom de hadde enkel 

oversikt over denne informasjonen. Dette ble gjort for å få en karakteristikk av deltakerne i 

pilotundersøkelsen. Det var to iPader og en PC tilgjengelig i Stallen til bruk for dette 

formålet. Det ble opprettet en snarvei på iPadene og PCen til internettlinken som førte direkte 

til spørreskjemaene, slik at de ansatte som skulle administrere utdelingen kunne trykke på 

linken, skrive inn deltager ID, og levere iPaden videre til deltakerne. Det var ingen spørsmål 

som kunne medføre identifikasjon av deltagerne, utover ID nummeret. Deltakerne fylte ut 

antall møtt/ikke-møtt, SCL-10, QoL-5, SIPP-118 affektregulering fasett og GSE-5, samt et 

spørsmål om opplevelse av livet som meningsfylt på en skala fra 1-10. Ofte så en at 

deltakeren ikke husket antall møtt/ikke møtt så personal sjekket dette opp i DIPS for dem. 

Det ble satt opp ett trådløst nettverk på stall-loftet hvor pasientene møter opp til timen, slik at 

spørreskjemaene kunne administreres der pasientene vanligvis oppholdt seg. Det elektroniske 

systemet var klart til Stallen startet opp etter juleferie 2. januar. Fra oktober 2018 – desember 

2018 ble spørreskjemaene til deltakerne delt ut på papir. 
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 Statistiske analyser 

Pilotundersøkelsen hadde som forskningsspørsmål om en kan finne endring på 

deltakernes selvurderte opplevelse av generell mestringstro målt med GSE-5, livskvalitet 

målt med QoL-5, affektreguleringsevne målt med SIPP-118 affektreguleringsfasett og 

opplevd symptomtrykk målt med SCL-10 i løpet av en behandlingssekvens med HAT. IBM 

SPSS 22 ble brukt for å analysere dataene. Dataene ble analysert med en general linear model 

for repeterte målinger. Multivariat variansanalyse (MANOVA) herunder Wilks` Lambda ble 

brukt for å se om det var en statistisk signifikant endring over måletidspunktene. Multivariat 

variansanalyse ved repeterte målinger har vist seg å fungere godt som et alternativ til 

ANOVA ved repeterte målinger, og en trenger ikke ta hensyn til antagelser om sphericy 

(O`Brian & Kaiser, 1985). Der MANOVA viser en statistisk signifikant effekt over tid, ble 

det brukt en paired sample t-test for å finne ut av mellom hvilke måletidspunkt den 

signifikante forskjellen lå. Et resultat ble tolket som statistisk signifikant hvis p<0.05, to-

halet. 

Utover den tradisjonelle analysen av statistisk signifikans, har det de senere år blitt 

mer oppmerksomhet rundt effektstørrelser. Effektstørrelsen estimerer størrelsen på 

sammenhengen mellom variablene. Så selv om en behandlingen ikke viser seg å være 

statistisk signifikant kan man gjennom effektstørrelsen si noe om størrelsen på den observerte 

effekten. Det finnes flere måter å regne ut effektstørrelse. En tradisjonell måte å regne ut 

effektstørrelsemålet er Cohen’s d som tar utgangspunkt i differansen mellom 

gjennomsnittene, og uttrykker denne med standardavviket som måleenhet. Det kan også 

regnes ut basert på korrelasjoner. Partial eta. squared er et korrelasjonsbasert 

effektstørrelsemål (Kleven, 2013). For at pilotstudie skal kunne gjøre antagelser om hvorvidt 

HAT har en klinisk nyttig effekt på generell mestringstro, livskvalitet, affektregulering og 

symptomtrykk ble effektstørrelsene målt gjennom partial eta. squared (η2) med forbehold om 

det lave antall N. Denne er mye brukt som effektstørrelse i forskningslitteratur for utdanning 

(Richardson, 2011). Richardson (2011) foreslo at η2 verdier på .0099, .0588, og .1379 

tilsvarer henholdsvis lav, moderat og høy effektstørrelse.  
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3 Resultater 

 

 Hesteassistert terapi og affektregulering 

 

Tabell 3.1 Deskriptive Data for SIPP-118 affektregulering 

 

  

  Gjennomsnitt Std. Avvik N 

T1 SIPP-118 affektregulering 2.37 0.47 5 

T2 SIPP-118 affektregulering 2.63 0.59 5 

T3 SIPP-118 affektregulering 2.86 0.36 5 

 

 

Figur 3.1 Gjennomsnittlig rapportering av opplevd affektregulering på T1, T2 og T3. 

 

Det var en signifikant endring på opplevd affektregulering og tid i HAT, F(2,3) = 15.7, p = 

0.026. Effektstørrelsen var ansett som høy i tråd med Richardson (2011) (η2 = 0.913). Da 

Wilks` Lambda viste en statistisk signifikant effekt for affektregulering over tid, ble det utført 

en paired sample t-test som viste en statistisk signifikant forskjell mellom første og siste 

målepunkt. Se tabell 3.2. Det var ingen signifikante effekter mellom de andre målepunktene 

(T1 til T2, eller T2 til T3). Fra figur 3.1 kan vi se en gradvis økning i rapportert 

affektregulering over måletidspunktene.  
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Tabell 3.2  Paired Samples T-Test Affektregulering 

  
  

  

Paired Differences 

 

 
 

    M(SD) SE        t p 

      Par 

1 
T1 - 

T2 
-0.26(0.91) 0.41 -0.63 0.56 

Par 

2 
T2 - 

T3 
-0.23(0.82) 0.37 -0.63 0.57 

Par3 
T1 - 

T3 
-0.49(0.19) 0.09 -5.67 0.01 

 

 

 Hesteassistert terapi og generell mestringstro  

Tabell 3.3 Deskriptive Data for GSE-5     

  Gjennomsnitt Std. Avvik N 

T1 GSE-5 1.68 0.23 5 

T2 GSE-5 1.84 0.41 5 

T3 GSE-5 1,94 0.36 5 

 

 

Figur 3.2 Gjennomsnittlig rapportering av generell mestringstro på T1, T2, T3. 

 

Det var ikke en signifikant endring på opplevd generell mestringstro og tid i HAT, F(2,3) = 

1.75, p = 0.31. Se figur 3.2. Effektstørrelsen var ansett som høy i tråd med Richardson (2011) 

(η2 = 0.54). 
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 Hesteassistert terapi og livskvalitet 

Tabell 3.4 Deskriptive data for QoL-5 

 
Gjennomsnitt Std. Avvik N 

T1 QoL-5 45 7,90 10 

T2 QoL-5 44 12,94 10 

T3 QoL-5 48,7 13,44 10 

 

 

Figur 3.3 Gjennomsnittlig rapportering av opplevd livskvalitet på T1, T2, T3. 

 

Det var ikke en signifikant endring på opplevd livskvalitet og tid i HAT, F(2,8) = 1.10, 

p=0.38. Se figur 3.3. Effektstørrelsen var ansett som høy i tråd med Richardson (2011) 

(η2 = 0.22).   

 

 Hesteassistert terapi og symptomtrykk (med vekting 

på depresjon og angst) 
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Tabell 3.5 Deskriptive Data for SCL-10   

  Gjennomsnitt Std. Avvik N 

T1 SCL-10 2,64 0.50 10 

T2 SCL-10 2,75 0.73 10 

T3_SCL-10 2,72 0.83 10 
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Figur 3.4 Gjennomsnittlig rapportering av opplevd symptomtrykk. 

 

Det var ikke en signifikant endring på opplevd symptomtrykk over tid i HAT, F(2,8) = 0.23, 

p=0.80. Se figur 3.4. Effektstørrelsen var ansett som moderat i tråd med Richardson (2011) 

(η2 = 0.05).  
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4 Diskusjon 
 

Pilotstudien har undersøkt om deltakerne i studien opplevde en endring i 

affektregulering, generell mestringstro, livskvalitet og symptomtrykk med vekting på angst 

og depresjon over tre måletidspunkt med HAT i Stallen. Pilotundersøkelsen hadde som 

hensikt å finne hvilke variabler HAT har en effekt på. Samt å utarbeide hvordan et 

kvantitativt studie kan gjennomføres i Stallen, da det skal gjennomføres et videre studie av 

endringene pasientene kan oppleve etter behandling her. 

 

 Hesteassistert terapi og affektregulering 

Pilotundersøkelsen fant en statistisk signifikant forskjell i affektreguleringskårer hos 

deltakerne fra T1 (baseline) til T3 (9-11 gang) med HAT. Effektstørrelsen var ansett som 

høy. Det gir grunn til å tro at HAT kan forklare en stor del av størrelsen på den observerte 

endringen deltakerne opplevde mellom tidspunktene, med forbehold om det lave antallet N. 

Dette bidrar til å styrke hypotesen om at HAT kan skape endringer i pasientenes 

affektreguleringsevner. Ut i fra null-hypotese tenkning kan man også si at det statistisk 

signifikante resultatet tilbakeviser påstanden om at HAT ikke har effekt på affektregulering. 

Dette samsvarer med Johansen et al. (2014) som viser til lovende utfall hos pasienter som har 

vært i EBEP, en form for HAT, som målrettet jobber med å komme i kontakt med affekt og 

anerkjenne dens betydning. Dette er også et fokusområde i Stallen. Godal et al. (2016b) fant 

at pasientene fikk bedre kroppskontroll og kjente seg mer bevisste sine egne følelser etter 

HAT. Flere rapporterte at de opplevde at hesten speilet deres bevegelser. Ved å bli 

oppmerksomme på hvilken påvirkning de hadde på hesten, ble de oppmerksomme på seg 

selv. Ved å lære at deres atferd påvirket hestene, kunne de anerkjenne at det var 

overkommelig å endre egen atferd. Funnene kan sees i sammenheng med Burger et al. (2009) 

og Stetina et al. (2011) lovende funn på bruk av hunder som lærere i emosjonskompetanse og 

regulering.   

Bachi (2012) sitt studie fant en trend til bedring i opplevelse av selvkontroll, hvor 

selvkontroll var metoder for å løse atferdsproblemer, for eksempel kontrollere aggresjon som 

kommer når noe ikke går som planlagt. Hun fant imidlertid ikke en statistisk signifikant 

forskjell mellom måletidspunktene hos barna. En mulighet er at selvkontroll kanskje ikke 
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treffer like godt som affektregulering som er et overlappende begrep, men har fokus på 

affektdelen av kontroll og regulering.  

Flere studier har understreket at HAT har en potensielt affektiv påvirkning på 

deltakerne som gjør at de kjenner seg anerkjent og viktige (Træen et al., 2012; Bachi, 2013; 

Hauge et al., 2015; Godal et al., 2016a; Godal et al., 2016b). Hauge et al. (2015) tolket sine 

funn som at stallmiljøet gav sosial støtte til deltakere med lav oppfattelse av sosial støtte. Den 

sosiale støtten førte til at de fikk økt standhaftighet senere i intervensjonen. Standhaftighet 

beskriver Hauge et al. (2015) som en viktig komponent i mestring. Den sosiale støtten som 

deltakerne opplevde å få, ser ut til å bidratt til at de oftere oppnådde målene sine. Det å få 

hjelp av omsorgsperson til å oppnå et mål er en del av utvikling av affektregulering. Tronick 

(1989) belyser hvordan spebarnet er del av et affektivt kommunikasjonssystem. I dette 

systemet hjelper omsorgsgiver barnet med å nå målene sine. Barnets affektive uttrykk 

signaliserer til omsorgsgiver hvordan barnet evaluerer om det oppnår målet sitt eller ikke. Et 

eksempel er hvordan barnet kan kjenne sinne fordi det blir hindret i å få tak i en leke. 

Omsorgspersonen ser dette og setter leken i rekkevidde for barnet, og barnets sinne blir 

omgjort til tilfredstillelse. Målet ble nådd. Dette er selv-andre atferd. Den andre måten barnet 

regulerer seg på er selvadressert atferd. Barnet bruker strategier som å se vekk, trøste seg selv 

eller stimulere seg selv for å ikke kjenne på sinnet som kommer av å ikke nå målet. Dette kan 

forandre tilstanden til barnet fra sinne til mer tilfreds igjen, og barnet kan igjen søke utover 

for å nå målet. I abnormal utvikling foregår ikke denne prosessen godt nok, og barnet 

opplever ikke nok tilfredstillelse over å få møtt sine følelser/behov. Barnet kan utvikle en 

reguleringsatferd som for eksempel i hovedsak er selvadressert, hvor hovedmålet til barnet er 

å regulere ned ukomfortabel affekt, og fokuset på å tilfredsstille en følelse blir nedprioritert, 

da målet blir overkjørt av overfokusering på regulering av ukomfortabel affekt.  

I Monsen & Solbakken (2013) argumenteres det for at affektsystemet kan sies å 

utgjøre det primære motivasjonssystem for mennesker. Dette perspektivet bygges på blant 

annet selv-psykologiske tilnærminger av Stolorow, Brandschaft og Atwood, Izards 

differensielle emosjonsteori og Tomkins affekt- og scriptteori. Det antas at de forskjellige 

affektene har en iboende motivasjons og informasjonsverdi som forteller individet om behov 

og relevans av indre og ytre stimuli for dette behovet (Monsen et al., 2013). Det kan være at 

deltakernes følelser i oppgavene med hestene ble akseptert og hjulpet frem. Følelsene deres 

ble ledet frem til en atferd som resulterte i at deltakerne nådde målet sitt og de ble emosjonelt 

tilfredsstilt. Tronick (1989) refererer til Stern (1985) som skriver at regulering av emosjoner 

er et livslangt prosjekt som avhenger av individets nåværende situasjon, reguleringsstil og 
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bevisste og ubevisste representasjon av fortiden. Ettersom utvikling er dynamisk, er ikke 

reguleringsstil og representasjoner fastlåst, men kan endres. Det kan tenkes at HAT bidrar til 

at deltakerne endrer reguleringsstil fra en abnormal type til en noe mer normal reguleringsstil.  

Det kan tenkes at de fysiske, emosjonelle og kognitive reaksjonene som kommer frem 

i deltakerne blir akseptert, tålt og speilet, liknende containment. Det trekkes her inn 

affektbevissthetsbegrepet som handler om at individet har fra lav til høy grad av 

oppmerksomhet, toleranse, emosjonelt og begrepsmessig utrykk for følelsene sine (Monsen 

et al., 2013). Det kan være at HAT sitt fokus på at pasientene skal komme i kontakt med 

kroppslige reaksjoner, oversette dem til følelser og reflektere over dem øker affektbevissthet i 

deltakeren. En kan tenke seg at høy evne til å være oppmerksom på, tolerere og utrykke 

følelsene sine gjør at affektreguleringen blir mer kongruent med behovet, eller målet til 

følelsen.  

Halvorsen (2018) fant en mulig forbedring i mentaliseringsevne hos informantene i 

sitt studie. Parent (2016) og Bachi (2013) trekker frem at mentalisering og refleksiv funksjon 

jobbes aktivt med i HAT. Moe & Eide (2011) trekker frem at Trevarthen (2005) så det som at 

affektregulering er et konstrukt som er nødvendig for å mentalisere. Mentalisert affektivitet er 

en mer moden form for affektregulering, hvor individet opplever affekt, samtidig som det 

kognitivt kan beskrive affekten. Dette skjer når individets mentaliseringsevner er utviklet 

(Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002). Med tanke på denne prosessen, kan en anta at 

affektregulering er et nyttig konstrukt å måle også for å gi informasjon om deltakernes 

mentaliseringsevne.  

En kan argumentere for at Banduras (1997) komponenter i det som utgjør bedre 

generell mestringstro kan sammenlignes med komponenter som bidrar til normal 

affektregulering. Verbal støtte fra andre kan være en komponent i den sosiale støtten som 

deltakerne opplever. Videre kan det tenkes at de emosjonelle og fysiske reaksjonene knyttet 

til en handling blir speilet, akseptert og tålt i HAT, liknende containment, og at deltakerne får 

hjelp av hesten og terapeutene til tolkningen av disse reaksjonene som hjelper deltakerne å 

kjenne seg kongruente. Observasjon av hestene kan gi informasjon om hvordan andre 

regulerer seg. En hest kan også ha mindre bra og bra måter å regulere seg på. Når deltakerne 

opplever å ha mestret en oppgave kan det gi følelsesmessig tilfredstillelse som kan gjøre at 

deltakeren velger å gjøre denne atferden igjen. Et studie av rusavhengige menn (n=30) fant 

etter en intervensjon som fokuserte på emosjonsregulerings-trening en signifikant økning i 

mestringstro hos deltakerne målt gjennom Sherer’s selfefficacy questionnaire. Evnen til å 

håndtere emosjoner gir individet mulighet til å bruke passende motstandsstrategier når 
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eksponert for risikosituasjoner som for eksempel rusmisbruk skriver forfatterne (Akhlaghi 

Yazdi Nejad, Hossein Sabet & Borjali, 2017). Fra litteratur, teori og funn i denne 

pilotundersøkelsen ser det ut som affektregulering er et nyttig konstrukt å studere videre. Det 

at HAT er en erfaringsbasert terapi gjør kanskje at pasienten kjenner samspillet mellom 

kroppslige reaksjoner, affekt og kognisjon spesielt tydelig.  

 

 Hesteassistert terapi og generell mestringstro 

Pilotundersøkelsen fant ikke en statistisk signifikant forskjell mellom generell 

mestringstro og HAT over T1, T2 og T3. Effektstørrelsen var ansett som høy, så det kan ikke 

utelukkes at et fremtidig studie med flere deltagere vil finne en statistisk signifikant endring i 

løpet av en behandlingssekvens med HAT. Det finnes andre studier som har antatt at 

opplevelse av mestringstro vil endre seg, som ikke har funnet dette. Ewing et al. (2007), 

Kaiser, Smith, Heleski & Spence (2006) fant ikke en statistisk signifikant endring etter 

hesteassisterte intervensjoner på generell mestringstro målt med spørreskjemaer. De fant 

imidlertid en rapportert endring i mestringstro relatert til aktiviteter med hester i den 

kvalitative delen av studien. Hauge et al. (2014) fant heller ingen endring i generell 

mestringstro målt med en kort versjon av GSE skala etter en hesteassistert intervensjon på 

barn og ungdom (n=49), men fant en endring i mestring av spesifikke oppgaver med hest 

målt med videopptak i et tilhørende studie. Hauge et al. (2014) argumenterer for at dette kan 

skyldes at generell mestringstro er basert på flere faktorer som for eksempel akademiske 

prestasjoner, og kanskje ikke er sensitivt nok til å måle den endringen av mestring som 

rapporteres i studier. Hauge et al. (2015) fant ikke at generell mestringstro var en unik 

prediktor for standhaftighet, men at sosial støtte var det. Forfatterne skriver at dette kan 

skyldes at måleinstrumentet ikke klarte å fange opp den endringen som skjedde i 

mestringsstrategiene deltakerne brukte. Det kan tenkes at det kan være mer hensiktsmessig å 

undersøke de underliggende mekanismene bak generell mestringstro for å forstå hvorfor 

mestring rapporteres av deltakere som et endringsmål. 

Som nevnt ovenfor har kvalitative studier rapportert om en endring i opplevd 

mestring hos deltakerne etter en hesteassistert intervensjon. I en kvalitativ undersøkelse av 

jenter som brukte store deler av hverdagen sin i en stall tolket intervjuerne det som at jenters 

selvtillit, mestringsfølelse og identitetsutvikling ble styrket i samvær med hest (Koren & 

Træen, 2003). Gjennom utforskende aktiviteter med hesten som ridning og stell, så forskerne 

at jentene lærte å kjenne kontroll og kompetanse innenfor et felt. Dette så forskerne i et 
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mestringstro perspektiv. Jentene utviklet emosjonelle og kognitive forståelser av seg selv som 

økte mestringstro. Jentene opplevde å kjenne omsorg og ansvar ovenfor hestene, de følte 

tilhørighet til stallen og felleskapet der, at det var behov for deres nærvær der. Forskerne 

tolket det dithen at relasjonene jentene skapte i Stallen gav dem trening i 

relasjonskompetanse. Dette var imidlertid en undersøkelse basert på informasjon fra syv 

jenter. Forfatterne argumenterer for at dette er godt nok i denne type undersøkelse, da den 

innholdsmessige betydning av utsagnene begynte å gjenta seg etter 3–4 intervjuer som vil 

være en indikator på om utvalget er stort nok. Et annet kvalitativt studie fant at ridning og 

stell av hest blant mennesker med psykiske lidelser, gjorde at de kjente økt mestringsfølelse 

og økte sosiale ferdigheter. Dette vedvarte også ved seks måneder follow-up, da forskerne så 

at pasientene hadde blitt mer selvstendige økonomisk og klarte seg mer alene i boligen 

(Bizub, Joy & Davidson, 2003). Halvorsen (2018)  tolket det som at noen av informantene fra 

hennes studie potensielt hadde overført erfaringene de fikk fra mestringsopplevelsene i 

behandlingen til hverdagen. 

En mulig årsak til et ikke signifikant resultat kan være det lave antall N. Berget et al. 

(2008) hadde 90 deltakere i sin studie av DAT og generell mestringstro. Berget et al. (2008) 

fant at pasienter med den høyeste økningen i mestringstro under intervensjonen viste høyest 

økning i bruk av mestringsstrategier. Samme trend viste seg fra starten av intervensjonen til 

seks måneder follow-up. Det var ingen slike korrelasjoner i kontrollgruppen i noen av 

registreringsperiodene. Pasientene med høyest økning i GSE rapporterte den høyeste 

økningen i mestringsevne i dagliglivet, høyest økning i bedring av humør og likte i større 

grad fysisk kontakt med dyrene målt gjennom to spørsmål 30 av deltakerne i 

behandlingsgruppen fikk ved slutten av intervensjonen. Forskerne fant et lignende mønster 

for bruk av mestringsstrategier i behandlingsgruppen fra før intervensjonen til seks måneders 

follow-up.  

Samtidig, i Berget et. al (2008) fant de en statistisk signifikant forskjell mellom GSE-

5 fra start til follow-up etter seks måneder, men ikke under selve intervensjonen. En 

forklaring på dette mener forskerne kan være at kontakt med dyrene gir gode opplevelser på 

sosial interaksjon som gjorde pasientene mindre redd for nye situasjoner, og derfor viste 

effektene seg først i perioden etter intervensjonen var avsluttet. En annen mulighet er at HAT 

virket i positiv retning på utviklingen i den ordinære terapien. Det er mulig at en hadde 

oppnådd en statistisk signifikant endring i denne pilotundersøkelsen hadde en gjort et follow-

up studie seks måneder etter endt behandling.  



 39 

Det kan være som diskutert i kapittel 4.1 at flere av de samme aspektene som gjør at 

deltakerne opplever å få bedre affektregulering også påvirker deres opplevelse av generell 

mestringstro. Godal et al. (2016b) fikk resultater som indikerer at deltakerne opplever at 

hestene fasiliterer et «positivt selvkonstrukt» og at de gir emosjonell støtte under behandling. 

Den tematiske analysen forskerne brukte, viste at relasjon med hesten, emosjonell effekt og 

mestring var viktige og interrelaterte temaer. Deltakerne hadde ulik forståelse av hva 

mestring var for dem. En opplevde mestring som det å kunne kjenne kontroll over hesten. En 

annen kjente mestring i det å oppnå noe, som å klare å galoppere sammen med hesten. 

Samarbeidet mellom menneske og hest var viktig. Et tredje aspekt ved mestring var å 

overkomme frykten for hesten. Funnene kan indikere at relasjonen til hesten og et støttende 

stall-miljø gir deltakerne et rom for å oppleve å mestre og konstruere et positivt selv. 

Begrensninger med studiene er at ble gjort et follow-up studie, og en vet ikke om mestringen 

pasientene opplevde kan overføres til hverdagen (Kruger et. al, 2010). Funnene når det 

gjelder generell mestringstro er delte, og det kreves mer forskning på området for å forstå 

hvordan HAT påvirker opplevelse av generell mestringstro.  

 

 Hesteassistert terapi og livskvalitet 

Pilotundersøkelsen fant ikke en statistisk signifikant forskjell mellom opplevd 

livskvalitet og HAT over T1, T2 og T3. Effektstørrelsen var ansett som høy. Derfor kan man 

ikke avskrive at HAT har en effekt på livskvalitet. Dette stemmer overens med andre studier 

som har antatt at HAT vil skape endring på opplevd livskvalitet, men som ikke har funnet en 

statistisk signifikant forskjell (Ewing et al., 2007; Berget et al., 2008). Studiene har likevel 

konkludert med at det er en tendens til økning i livskvalitet.  

Resultatene til Berget et al. (2008) indikerte at affektive lidelser hadde en statistisk 

signifikant økning i livskvalitet, men ikke hele intervensjonsgruppen. Dette sier noe om 

hvilke pasientgrupper som passer til HAT. Det kan være interessant å se forskjeller i 

pasientgruppers endring under/etter HAT. I pilotundersøkelsen rapporterer deltakerne hvor de 

er henvist fra. Dette ble ikke analysert i denne oppgaven, på grunn av avgrensning og lavt 

utvalg. Dette kan være noe en kan vurdere å analysere i fremtiden.  

Om en ser på folkehelseinstituttets (2019) beskrivelse av hva livskvalitet påvirkes av 

ser en at flere av faktorene som beskrives der, arbeides med i HAT i følge litteraturen 

gjennomgått i denne oppgaven. Mestringsressurser, sosial støtte, tilknytningsforhold samt 

objektive faktorer som samfunnsforhold og økonomi gjennom behandlingens holistiske 
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perspektiv blir blant annet tatt tak i her. Viktige mål for folkehelsearbeidet er faktorer som 

glede, sosial deltakelse, mestring, opplevelse av autonomi og opplevelse av mening. Dette er 

områder som det tenkes at HAT har en påvirkning på. En kan argumentere for at HAT er 

godt folkehelsearbeid som definert av folkehelseinstituttet.  

Samtidig har ikke studier til nå klart med gode vitenskapelige design, kvantitativt 

klart vise at det HAT har en endringseffekt på livskvalitet. Det kan være at livskvalitet er et 

for bredt mål, og at det ikke klarer å fange opp endring hos pasientene som følge av HAT. 

Det kan være at behandlingen går over for kort tid, og at en derfor finner noen forskjell 

(Berget et al., 2008). En mulighet er at denne endring først hadde vist seg i et follow-up 

studie, slik som Berget et al. (2008) fant for generell mestringstro. Andre studier har forespurt 

follow-up studier på HAT (Kendall et al., 2015; Kruger et al., 2010) da dette kan være nyttig 

for å undersøke langtidseffektene av HAT. Denne pilotundersøkelsens funn kan være med å 

underbygge dette behovet i feltet. En må vurdere om dette målet kanskje er for bredt og at 

behandlingen foregår over for kort tid til at dette konstruktet skal brukes som måleverktøy i 

forskningen som skal gjøres i Stallen på Gaustad. 

 

 Hesteassistert terapi og symptomtrykk (med vekting 

på depresjon og angst) 

  Pilotundersøkelsen fant ikke en statistisk signifikant endring mellom opplevd 

symptomtrykk og HAT over T1, T2 og T3. Effektstørrelsen var ansett som moderat. Det er 

noe ulike funn på om HAT skaper endring i opplevd symptomtrykk. Brandt (2019) 

gjennomgikk i sitt masterstudie fire studier som så på hesteassisiterte aktiviteter/terapi og 

depresjon og konkluderer med at en ikke kan tydelig si at HAT har en påvirkning på 

depresjon. Studiene hadde ikke alltid signifikante funn selv om det var tendenser til at 

depresjon gikk ned, og tre av studiene hadde for svake design. Det studiet som skilte seg ut 

(Hession, Eastwood, Watterson, Lehane, Oxley & Murphy, 2014) var et som så på hvordan 

fysisk aktivitet i form av ridning så ut til å påvirke selvvurdert depresjon med Childhood 

Depression Inventories (CDI). Dette mener Brandt (2019) stemmer overens med forskning 

som har sett på hvordan fysisk aktivitet reduserer symptomer på depresjon (Balchi, 

Blackhurst, Rauch, & Schönbächleret, 2016; Sturm, Plöderl, Fartacek, Kralovec, 

Neunhäuserer, Niederseer, Hitzl, Niebauer, Schiepek & Fartacek, 2012) 

Trotter et al. (2008) fant en signifikant nedgang av angst og depressive symptomer 

hos barn etter en intervensjon som baserte seg delvis på EAGALA-modellen. Graham (2007) 
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fant statistisk signifikant nedgang i depressive symptomer etter HAT hos kvinner som hadde 

opplevd alvorlige tap. Pedersen, Ihlebæk & Kirkevold (2012) argumenter i en kvalitativ 

studie som så på betydningen av gårdsarbeid med dyr for mennesker med klinisk depresjon at 

det å være i naturen og aktiv kan bidra til at dyreassisterte intervensjoner kan lette 

depresjonssymptomer. Antonioli et al. (2005) understreker også viktigheten av den naturlige 

settingen som dyreassistert terapi gir. En kan forstå dette fenomenet gjennom biofili-

hypotesen som nevt i innledningen, hvor en tenker seg at mennesker har en iboende dragning 

mot naturen (Beetz et al. 2012; Wilson, 1984). Videre var det å ha en avtale å gå til viktig for 

pasientene i Pedersen et al. (2012) studie. De så at det å kunne fokusere på en oppgave kunne 

beskytte mot grubling og forstyrrende tanker som kan lede til mindre depressive symptomer. 

Det å være aktiv kan også være en positiv forsterker og trening av sosiale ferdigheter. 

Pedersen, Martinsen, Berget & Braastad (2012) så på endringen hos pasienter (n=29, 

intervensjon=16, kontroll=13) med depresjon med Beck Depression Inventory etter 12 uker 

med gårdsdyr assistert terapi i tillegg til vanlig terapi. De fant en signifikant reduksjon i 

depresjon hos intervensjonsgruppen ved avslutning og etter tre måneders follow-up. 

Imidlertid var disse endringene ikke signifikant forskjellig fra kontroll-gruppen. Det kan da 

settes spørsmålstegn ved om terapien lønner seg. Det samme så en i Berget et al. (2011) 

studie. Depresjon var statistisk signifikant lavere, men ikke signifikant forskjellig fra 

kontrollgruppen som fikk sin normale terapi. En kan derfor ikke konkludere med at 

reduksjonen kom som følge av HAT. Berget et al. (2011) fant imidlertid at de deltakerne som 

rapporterte å like den fysiske kontakten med dyrene rapporterte den største økningen av 

humør gjennom intervensjonen. De fant også at de med størst nedgang i depressive 

symptomer opplevde størst økning i mestringsevne, selvtillit og ekstroversjon. Denne 

sammenhengen fant de ikke for pasienter med angst.  

Berget et al. (2011) fant en statistisk signifikant endring i opplevd angst hos 

psykiatriske pasienter som fikk DAT i tillegg til normal terapi ved follow-up seks-måneder 

etter intervensjonen, men ikke ved avslutning av intervensjonen. Dette samsvarer med 

resultatene Berget et al. (2008) fikk når det gjelder opplevd mestringstro, hvor de så en 

signifikant endring ved follow-up, men ikke ved avslutning. Det kan være at dette først ble 

tydelig for deltakeren når personen kom i nye situasjoner hvor endringen viste seg. Det er 

mulig at pilotundersøkelsen ville fått statistisk signifikante resultater hadde en hatt follow-up. 

Trotter (2012) skriver at for mennesker med angst kan hesten brukes som et barometer for om 

en skal stå i angsten eller flykte. Hvis hesten klarer å stå i det som er skremmende, så vil 

kanskje deltakeren se at det går bra å stå i det som er skremmende, og at det ikke er så farlig 
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likevel. Grounding-øvelser, hvor man jobber med å være «her og nå» sammen med hesten er 

spesielt viktige her da det kan hjelpe deltakeren å håndtere og stå i egne følelser. Det å være 

sammen med et dyr som en er trygg på, kan hjelpe deltakeren til å føle seg holdt i denne 

prosessen.  

Brandt (2019) trekker frem at Rothe et al. (2005) skriver at det å ha omsorg for et dyr 

kan overføres til å ta mer vare på seg selv. Dyret stimulerer til samtale og sosialisering 

gjennom interaksjonen. Det kan være at dyret skaper selvtillit hos individet ved at individet 

ser at det kan påvirke et annet vesen positivt. Yorke et al. (2008) tolket det som i sitt 

kvalitative studie at hest-menneske båndet var helende for individer med traumer. Forfatterne 

konkluderte at båndet med hesten skapte aksept, nærhet, omsorg, fysisk affeksjon, samarbeid, 

utvikling av mestring og myndiggjøring. Studiet så ikke på depresjon spesifikt, men det kan 

tenkes at depresjon gikk noe ned som følge av det kjærlige båndet som skapes mellom hest 

og menneske (Brandt, 2019). En begrensning med diskusjonen er at studiene handler om 

ulike dyr og ulik fremgangsmåte, som nevnt i innledningen er det en utfordring når en skal 

benytte seg av forskning på feltet. Det er mulig at HAT endrer symptomtrykk, men forskning 

har ikke klart å bevise dette ennå. Det er mulig resultatet i denne pilotundersøkelsen skyldes 

et for lavt antall deltakere. Eller det kan tenkes at SCL-10 blir et for bredt mål, og at 

intervensjonen er for kort til at en kan se en signifikant endring i symptomtrykk. Kanskje er 

det mer nyttig å studere underliggende komponenter enn symptomtrykk når en skal vurdere 

HAT sin påvirkning på pasientene. Det trengs mer forskning på området.  

 

 Begrensninger  

Funnene som er beskrevet ovenfor rapporteres med forbehold om det lave antallet 

deltakere. Det gjør at en ikke kan trekke noen konklusjoner fra pilotstudie, og det føyer seg 

inn i rekken av andre studier på feltet som har et lavt antall N. Et større utvalg er mer 

representativt for populasjonen, og begrenser påvirkningen til uteliggere og ekstreme 

observasjoner (Howell, 2010) Berget et al. (2008) hadde 90 i sitt kvantitative studie, Godal et 

al. (2015) hadde 108 deltakere i sitt. Det kan være at en måtte hatt et antall nærmere dette for 

å kunne si noe om endring. Hauge et al. (2015) hadde imidlertid 25 deltakere. En 

poweranalyse kunne gitt informasjon om hvor mange deltakere som er nødvendig for å se en 

signifikant endring, men det ble ikke gjort i dette studiet. Det var forventet ved oppstart av 

pilotundersøkelsen at en ville i løpet av ni måneder å klare å samle inn langt flere deltakere 

enn det som ble gjort. Grunner til at rekruteringen var lav var at en del droppet ut før 
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behandlingen var ferdig, videre brukte noen deltakere lenger tid enn antatt på å gjennomføre 

behandlingen, slik at de ikke rakk å ha vært nok timer i HAT til at en kunne inkludere dem i 

analysen. Dette kan være fordi det er en sårbar pasientgruppe som muligens har 

vanskeligheter med å komme hver uke på grunn av sin psykiske tilstand. Alle som takket ja 

til å være med på undersøkelsen svarte på T1. Dette gjorde at vi hadde langt flere deltakere 

som svarte på T1, enn T2 og T3.  

Pasientgruppa i Stallen består av ca. 50 % deltagere fra tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling og ca. 50% fra psykisk helsevern. Et problem når en arbeider med mennesker 

med ruslidelser er å holde dem i behandling (Godal et al., 2015). I deltakergruppen var det 

flere som droppet ut samtidig som de forlot ARA-ung. Da de ikke møtte opp tre ganger på 

rad ble de avsluttet i HAT. Det er imidlertid slik at det er mulig å søke ny behandling på et 

senere tidspunkt som passer bedre for individet. Samtidig fant Godal et al. (2015) i sin studie 

at ruspasienter på ARA-ung (n=108, kontroll=43, HAT=65) ble værende lenger i behandling 

når de hadde hesteassistert terapi i tillegg til normal rusbehandling. Det kan være at disse 

menneskene uansett ville ha droppet ut, men at de ble lenger på grunn av HAT. En annen 

faktor for drop-out kan ha vært at halvparten av innsamlingen foregikk på vinteren. Da 

terapien foregår ute, kan det ha vært utfordrende for noen pasienter å komme til behandling, 

og motivasjonen kan synke.   

Det ble fra januar innført egenandel i Stallen. En deltaker rapporterte at dette hadde 

han ikke råd til. Videre, kan det hende at egenandelskravet svekket motivasjonen for noen av 

pasientene til å komme slik at de droppet-ut etter et par timer.  

En deltakers besvarelser ble ikke lagret elektronisk da Wi-Fi var for svak der 

spørreskjemaene ble utdelt. Dette viser at det er behov for et sterkere internett der 

spørreskjemaene deles ut slik at dette ikke blir et problem i videre studier.  

Det er flere mangler ved studiets design. En må sette forbehold om å trekke 

konklusjoner om at en endring skyldes HAT når en ikke har en kontrollgruppe å 

sammenligne med. En vet ikke hva i HAT som skaper endringen i variablene som ble målt. 

Johansen et al. (2014) skriver at det i hesteassistert terapi forskning er behov for studier som 

ser på hvilke ingredienser i HAT som skaper endring. Sosial støtte, stallmiljøet, personalet og 

det å være ute kan bidra til endringen, men en kan ikke si noe sikkert om dette fra resultatene. 

Studiet har ikke undersøkt modererende og medierende effekter på endringen i de 

psykometriske målene som ble studert i denne undersøkelsen. 

 Videre er det ikke gjort follow-up av deltakerne. Dette kunne ha vært interessant å se 

på med tanke på langtidsvirkningene av behandlingen, og om det skjer en overføring av 
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deltakernes nye innsikt og lærdom til hverdagen. Deltakerne er ikke tilfeldig utvalgt, de er 

alle henvist til HAT. Det kan være at deltakerne opplevde endring fordi de fra tidligere av har 

hatt et forhold til hest og var motiverte for denne type behandling. Samtidig bestod utvalget 

av flere som hadde lite erfaring med hest fra før av. Forskerbias kan ha oppstått da jeg har 

jobbet i Stallen selv, og at terapeutene i Stallen delte ut spørreskjemaene. Det kan være at 

utdelerenes engasjement for behandlingen har påvirket resultatet. Et annet problem med HAT 

er at det ikke kan gjøres single-blind og double-blind studier. Repeterte målinger designs 

fordeler er blant annet at en trenger færre deltakere og at man kan se på endringen over tid 

hos enkelt personer, samtidig er designet utsatt for rekkefølge effekter som handler om at 

deltakerne ikke rapporterer slik de gjør på grunn av endring på grunn av behandlingen, men 

er relatert til rekkefølgen målingene gjøres i (Howell, 2010). Dette kan reduseres ved cross-

over design, men det er ikke gjort i dette studiet, og er noe utfordrende å få til i hesteassistert 

behandling i Stallen.  

 

 Anbefalinger til fremtidig studie 

Det ser ut som, med forbehold om lav N, at affektregulering kan være et 

hensiktsmessig mål å studere. Det må vurderes om de andre målene skal byttes ut, da funnene 

her ikke var like sterke, selv om generell mestringstro og livskvalitet hadde høye ansette 

effektstørrelser. Studier har vist at mestring er et tema i HAT, imidlertid kan det være at 

generell mestringstro blir et for bredt mål. På samme måte kan det hende at livskvalitet og 

symptomtrykk er for brede mål å måle i et studie på en behandlingssekvens med HAT. 

Samtidig er det mulig at en hadde fått statistisk signifikante resultater med et større utvalg og 

med et follow-up studie. Det kan vurderes å inkludere follow-up i planleggingen av 

fremtidige studier av HAT. Videre er det behov for sterkere design i forskning på HAT. Det 

må vurderes hvordan en med de ressurser en har tilgjengelig kan tilstrebe dette i et fremtidig 

studie. Denne undersøkelsen har vist at det må rekrutteres i en lengre periode enn ni måneder 

da dette er for kort tid for pasientgruppen som får behandling i Stallen til at man kan oppnå et 

høyt nok antall N. Det er behov for kraftigere trådløs internett. Rekruttering gjennom iPad ser 

ut til å være en god løsning som forenkler oppgaven til de ansatte i Stallen.  



 45 

5 Konklusjon 
Med forbehold om det lave utvalget og studiets designmessige svakheter fant 

pilotstudie en statistisk signifikant endring fra T1 til T3 i opplevd affektregulering. 

Effektstørrelsen var ansett som stor. De andre tre målene viste ikke statistisk signifikant 

endring over tid i HAT, men ansett med moderat til høy effektstørrelse. Funnene bidrar med å 

styrke hypotesen om at HAT kan skape endringer i pasientenes affektreguleringsevner, og 

viser at denne komponenten kan være hensiktsmessig å inkludere i det neste studiet som skal 

gjøres i Stallen. Generell mestringstro kan være nyttig å måle, da det er en ofte rapportert 

endring i litteraturen og effektstørrelsen var stor i dette pilotstudie. Samtidig har en i denne 

oppgaven gjennom teori, studier og HAT-metoder belyst underliggende komponenter som 

potensielt kan skape økt generell mestringstro, og en mulighet er å velge ut måleinstrumenter 

som er sensitive på komponenter som fasiliterer økt generell mestringstro.  

En må vurdere om generell mestringstro, livskvalitet og symptomtrykk er for brede mål og at 

behandlingen foregår over for kort tid til at disse konstruktene skal brukes som måleverktøy i 

forskningen som skal gjøres i Stallen på Gaustad. Imidlertid er det mulig at disse målene ville 

statistisk signifikant endret seg over tid hadde en hatt et større utvalg da effektstørrelsene var 

stor og moderat. Eventuelt kan det vurderes om follow-up skal inkluderes i studie for å 

undersøke HAT sin påvirkning på disse målene etter en lengre periode. Rekruttering gjennom 

iPad ser ut til å være en god løsning som forenkler oppgaven til de ansatte i Stallen. Generelt 

er det i forskning på HAT behov for sterkere vitenskapelige design, men dessverre er det 

utfordrende å få til i dette feltet. Det må vurderes hvordan en kan gjøre et fremtidig studie i 

Stallen sterkere med de ressurser som er tilgjengelig. Denne pilotstudien har vist at man bør i 

større grad tilrettelegge for longitudinelle studier ved Stallen, det er behov for en lengre 

rekrutterings- og innsamlings-periode og sterkere internettforbindelse. På tross av det lave 

antallet deltakere som fullførte studiet har pilotstudien vist at affektregulering er sensitiv til å 

fange opp endringer etter gjennomført behandling. Dette er nyttig informasjon for videre 

studier. På de andre instrumentene er det vanskeligere å konkludere om det er hensiktsmessig 

å bruke dem i videre studier da selv om de viste moderat-høy effektstørrelse, viste analysen 

nullfunn på statistisk signifikant endring over tid i HAT.  
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Vedlegg / Appendiks 

1. Forespørsel om deltakelse i forskningsregisteret til YATEP. 

 

FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I FORSKNINGSREGISTERET 
”The Youth Addiction Treatment Evaluation Project” 

 
 
Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om du godtar at opplysninger du gir gjennom spørreskjema 
og intervjuer blir registrert og brukt til forskning. Formålet med forskningen er å måle 
effekt og nytte av behandlingen som gis ved avdelingen. Vi ønsker å kunne trekke 
lærdom av den behandling du og andre pasienter har fått, for på den måten å kunne 
forbedre behandlingstilbudet i fremtiden. I tillegg ønsker vi å undersøke bakgrunnen 
for utvikling av avhengighet, om det kan være en sammenheng med andre lidelser og 
hvordan utviklingen er etter behandling hos oss. Ansvarlig for registeret er Seksjon rus- 
og avhengighetsbehandling ung ved Oslo Universitetssykehus HF.  
 
Hva innebærer det å delta? 
Hvis du sier ja til å delta, innebærer det at du blir stilt noen flere spørsmål enn det som 
er vanlig i behandlingen, for eksempel om du har vært straffedømt tidligere. Hvis du vil 
vite hva de ekstra spørsmålene er, kan du spørre personalet på avdelingen. I tillegg ber 
vi om lov til å kontakte deg en tid etter utskrivning for å undersøke hvordan det har gått 
med deg etter at behandlingen er ferdig som planlagt, eller etter behandlingsavbrudd. 
Deltagelse innebærer også at vi vil bruke relevante opplysninger fra din journal ved 
sykehuset, og evt. dødsårsaksregisteret. Informasjonen om deg vil blir brukt i flere 
delstudier ved sykehuset. Delstudiene vil ha som mål å forbedre forståelsen og 
behandlingen av avhengighet. 
 
Mulige fordeler og ulemper  
Erfaringer fra studien vil kunne hjelpe andre med samme type problemer som deg selv. 
Utfylling av spørreskjema og intervjuer tar noe lenger tid enn vanlige undersøkelser. 
Dette kan oppleves som en ulempe. Du vil imidlertid få tilbakemeldinger fra 
undersøkelsene, noe som kan oppleves meningsfullt i forhold til din behandling.  
 
Sikkerhet: Hva skjer med informasjonen om deg? 
Alle opplysninger du gir fra deg vil bli registrert uten navn, fødselsnummer eller andre 

direkte gjenkjennende opplysninger og lagret i et forskningsregister. En kode knytter deg til 

dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til 

forskningsregisteret som har adgang til navnelisten og kan finne tilbake til deg. Hvis du sier 

ja til å delta har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, til å få 

korrigert eventuelle feil i disse opplysningene og til å kreve at opplysningene slettes.  

I noen delstudier kan det være nødvendig at kopier av dine opplysninger behandles av 

forskere ved andre sykehus. Dette vil kun gjelde avidentifiserte opplysninger. Dersom du 

ønsker å vite mer om hvilke delstudier opplysningene dine blir brukt i og hvor de oppbevares, 

kan du når som helst henvende deg til avdelingen. Alle opplysninger vil slettes senest i 2030.  
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Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta. Dersom du ikke ønsker å delta i forskningsregisteret, vil du 
uansett motta behandling som vanlig.  Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn, 
trekke ditt samtykke til å avgi opplysninger til registeret. Det får heller ingen 
konsekvenser for behandlingen du får ved sykehuset om du trekker deg. Dersom du sier 
ja, undertegner du samtykkeerklæringen på neste side. Dersom du senere ønsker å 
trekke deg eller har spørsmål til registeret, kan du kontakte YATEP leder Espen 
Walderhaug på telefon 22923898.  
 
 
 

Samtykke til deltakelse i forskningsregisteret 
”The Youth Addiction Treatment Evaluation Project” 

 
 
 
 
Jeg er villig til å delta i forskningsregisteret  
 
 
 
------------------------------------------------------------------   --------------------- 
(Navn med blokkbokstaver)      Fødselsdato  

(dag/mnd/år) 
 
 
 
------------------------------------------------------------------   --------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker)      Dagens dato 
 
 
 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om forskningsregisteret 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert, rolle i prosjektet, dato) 
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2. Skriv til deltakere som har behandling i Stallen. 

 

Invitasjon til å delta i forskningsprosjekt i Hesteassistert terapi  
 
Stallen har startet et prosjekt som skal undersøke effekten av behandlingen som tilbys 
her. Vi ønsker å måle hvorvidt generell mestringstro, livskvalitet, opplevde psykiske 
plager og affektregulering blir påvirket av hesteassistert terapi gjennom noen 
spørreskjemaer. Prosjektet vil i første omgang vare frem til sommeren. Ønsket er at 
innsamlingen skal fortsette etter sommeren slik at informasjonen kan eventuelt brukes 
i større prosjekter i fremtiden.  
Vi ber om lov til å kontakte deg en tid etter utskrivning for å undersøke hvordan det har 
gått med deg etter at behandlingen er ferdig som planlagt, eller etter 
behandlingsavbrudd. Hvis du sier ja til å delta har du rett til å få innsyn i hvilke 
opplysninger som er registrert om deg, til å få korrigert eventuelle feil i disse 
opplysningene og til å kreve at opplysningene slettes. Det er frivillig å delta. Dersom du 
ikke ønsker å delta i forskningsregisteret, vil du uansett motta behandling som vanlig. 
Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke til å avgi 
opplysninger til registeret.    
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3. Spørreskjemaer slik de ser ut i nettversjon. 
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