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De fleste der sidder med dette blad i hånden ved, at det er dejligt og spændende at have 
med heste at gøre. Nogle anvender ligefrem kontakten til heste og arbejdet med heste 
som en terapiform. Denne artikel handler om brugen af hesten som terapidyr og hvor 
langt forskningen er kommet med at undersøge, hvor effektivt hesteassisteret terapi er
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K        aren Thodberg er uddannet adfærdsbiolog, ph.d. og 
 er seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab ved 
 Aarhus Universitet. Hun har en særlig interesse i men-

neskers forhold til dyr og har i de seneste år beskæftiget sig 
med, hvordan terapidyr påvirker mennesker, og med hvordan 
dyrene klarer at indgå i et behandlingsforløb.

Hun arbejder også med dyrs adfærd i forbindelse med yn-
gelpleje, transport, opstaldning og unormal adfærd og har 
forsket i adfærd hos en lang række dyr, f.eks. svin, kyllinger, 
heste og malkekvæg. Lige nu bruger hun meget tid på et forsk-
ningsprojekt om besøgshunde, hvor hun sammen med bl.a. 
forskere inden for psykiatri og psykologi undersøger, hvordan 
forskellige typer af hundebesøg påvirker plejehjemsbeboere 
på kort og lang sigt.  

Hvorfor forske i brugen af terapidyr?
I gruppen af adfærdsforskere ved Institut for Husdyrvidenskab 
var der for nogle år siden en lille gruppe af forskere, der blev 
optaget af den stigende brug af dyr i terapeutisk sammenhæng. 
De undrede sig over, hvorfor ingen havde undersøgt, hvad der 
rent faktisk sker i mødet mellem terapidyr og menneske, altså 
patienternes adfærd sammen med eksempelvis hesten – hvor-
dan ”bruger” de dyret – rører de ved dyret, kigger på det, eller 
taler om det, og kan disse adfærdselementer forklare virknin-
gen af terapien? Ved at bruge adfærdsbiologiske metoder til at 
gøre både patienters og terapidyrs adfærdsudtryk målbare, og 
kombinere disse metoder med psykiatriske og psykologiske 
værktøjer, kan man bringe forskningen inden for dyreassisteret 
terapi videre og komme nærmere et svar på, hvilke elementer 
i behandlingen, der har effekt.

I 2009 stod Karen i spidsen for en spørgeskemaundersøgelse 
med fokus på, hvor mange der anvender dyreassisteret terapi i 
Danmark, med særligt fokus på behandling rettet mod børn 

Ofte er der en tæt kontakt, 
både fysisk og mentalt, mellem 
modtageren af terapibehandlingen 
og de heste der deltager. 
Foto: Gitte Nordahl HESTEN

som terapidyr

HESTEASSISTERET TERAPI BRUGES 
TIL BEHANDLING AF MENTALE 

PROBLEMSTILLINGER HOS PSYKISK 
SÅRBARE PERSONERDyreassisteret 

TERAPI:
Dyreassisteret terapi er målrettet 
intervention, hvor dyret er en fast integreret 
del og opfylder en række specifikke 
kriterier. Dyreassisteret terapi udføres af en 
professionelt uddannet person, og inden for 
dennes ekspertiseområde.

Dyreassisteret 
AKTIVITET:
Dyreassisterede aktiviteter giver 
mulighed for motivationsfremmende, 
uddannelsesmæssigt, rekreativt og 
terapeutisk udbytte, der kan forøge 
livskvaliteten. Dyreassisterede aktiviteter 
tilbydes i forskellige omgivelser af 
professionelle, semi-professionelle og 
frivillige i følgeskab med dyr, der opfylder 
specifikke kriterier.

og unge. Det viste sig, at der på det tidspunkt var mindst 34 
terapeuter, og pædagoger, der inddrog dyr i pædagogisk og 
terapeutisk arbejde, og at omkring 80% af dem brugte heste 
som terapidyr. 

Hvad er terapidyr og dyreassisteret terapi?
Det er naturligvis ikke alt samvær med dyr, man kan kalde 
terapi, og der findes officielle definitioner, som kan ses i fak-
taboksen. 

Der findes mange forskellige terapiformer der inddrager 
heste, og typisk har den enkelte behandler udviklet sine egne 
teknikker. Der findes desuden flere organisationer, der udby-
der specifikke typer af hesteassisteret terapi, som de tilbyder 
kurser i. Det er vigtigt at pointere, at handicapridning ikke 
falder ind under det man traditionelt betegner som terapi med 
heste. Hesteassisteret terapi bruges til behandling af mentale 
problemstillinger hos psykisk sårbare personer, der typisk har 
en psykiatrisk diagnose, en udviklingsforstyrrelse, har været 
udsat for overgreb eller har sociale problemer.
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Terapi med heste har mange navne, hvilket kan være forvir-
rende (hesteassisteret terapi, hesteassisteret indlæring, ride-
terapi, hippoterapi), hvilket også afspejler de mange måder 
hesten bruges på. Terapeutisk anvendelse af heste kan variere 
fra, at man udelukkende ser på hestene sammen med patien-
ten og bruger dem som udgangspunkt for en samtale, hvor 
man via hestene gør det nemmere for patienten at få en god 
kontakt til terapeuten. Ofte bruges hesten og dens adfærd 
som en metafor for de problemstillinger, som personen slås 
med. Man taler ofte om hesten som en ”bro” eller det ”fælles 
tredje”, der binder patient og behandler sammen. 

I nogle terapiformer arbejder patienten med hesten fra jor-
den, og skal lave øvelser, som at trække med hesten, flytte den 
og strigle. Ridning bruges også af mange behandlere og giver 
mulighed for at påvirke patienten via en stærk kropslig stimu-
lering. Hestens størrelse nævnes ofte som et særligt aktiv, da 
patienten er nødt til både at bruge sin krop og samtidig være 
mentalt til stede for at kunne arbejde med hesten, også fordi 
heste ikke nødvendigvis er et dyr patienten har erfaring med.

Ofte opstiller behandleren milepæle eller mål, der kan ar-
bejdes hen imod og bruges til evaluering.

Hvad er det, der virker?
Der er flere teorier om, hvordan terapi med dyr/heste påvirker 
psykisk sårbare personer. Én teori går ud på, at det er dyret i sig 
selv, der har en effekt, fordi det virker beroligende, eller fordi 
patienten kan knytte sig til dyret. Dette er næsten udelukkende 
undersøgt ved kontakt til hunde, og der er påvist en række 
fysiologiske reaktioner, som eksempelvis nedsat blodtryk og 
lavere koncentrationer af stresshormoner, sammenlignet med 
reaktionen i samme situation, men uden hundekontakt. Det 
kunne tyde på, at det at røre ved et dyr har en stressreducerende 
effekt. Denne type effekter er indtil nu kun blevet undersøgt 
med heste i et enkelt amerikansk studie. Her målte man på 
stresshormonet kortisol, og sammenlignede 5.-8. klasses børn, 
der i 11 uger deltog i et hesteassisteret indlæringsforløb i 1½ 

der indgik i et traditionelt behandlingstilbud ikke gennem-
gik den samme positive udvikling. Det skal dog nævnes at 
ikke alle undersøgelser finder målbare positive effekter.

Mangel på videnskabelig dokumentation
Samlet set tyder de hidtidige undersøgelser af hesteassiste-
ret terapi på, at behandlingsformen kan have positive ef-
fekter. Ved nærlæsning af forskningsartiklerne er det dog 
tydeligt, at der er mange udfordringer for forskningsom-
rådet. Studierne omhandler mange forskellige versioner af 
hesteassisteret terapi, og inddrager forskellige målgrupper, 
og resultaterne kan derfor vanskeligt sammenlignes. I langt 
de fleste tilfælde bruges et for lille antal forsøgspersoner, 
og typisk sammenholdes effekten ikke med tilsvarende re-
aktioner i en egnet kontrolgruppe, som ikke har modtaget 
behandling eller som har modtaget en alternativ behandling. 
Det betyder, at undersøgelserne har en ringe videnskabelig 
kvalitet, og at det derfor endnu ikke er muligt på et viden-
skabeligt grundlag at konkludere, om hesteassisteret terapi 
er en effektiv behandlingsform. 

Det betyder ikke, at der ikke kan være positive effekter, 
men er måske snarere et udtryk for, at det er svært at un-
dersøge. Til trods for den indtil nu manglende videnska-
belige evidens, er der mange, både behandlere og patienter, 
der oplever en stor nytte af behandlingsformen. Hvis man 
spørger behandlerne, hvilken respons de ser på behandlin-
gen, nævner de eksempelvis mentale parametre, som øget 
selvtillid, følelse af succes, større ro og koncentration, mere 
empati, lyst til sociale interaktioner og glæde. De observe-
rer tilmed meget konkrete fysiske forbedringer som øget 
kropsbevidsthed, forbedret motorik og balance.

Hvorfor er dokumentation nødvendig?
Resultaterne fra de nuværende studier og behandlernes sub-
jektive observationer er ikke nok til, at der kan tales om en 
evidensbaseret behandlingsform af psykisk sårbare menne-
sker. Hvis en behandlingsform skal have fodfæste og over-
bevise det etablerede sundhedssystem om sin berettigelse, 
er det nødvendigt at kunne påvise en reel og målbar positiv 
effekt, ligesom det gælder for andre behandlingsformer. 

1/2 ann. høj
89×270 mm
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time om ugen, med en gruppe børn der ikke deltog. De børn, 
der fik hesteaktiviteten, havde en lavere koncentration af kor-
tisol efter de 11 uger, hvilket tyder på et lavere stressniveau 
hos disse børn. Der er dog stadig brug for mere forskning, 
hvis man skal kunne svare præcist på, hvad der udløser disse 
responser, især fordi det ikke er alle undersøgelser, der finder 
samme positive resultat. 

En anden teori er, at en positiv effekt kan skyldes, at pa-
tienten tilegner sig nye færdigheder og måske ser nye sider af 
sig selv, når han/hun arbejder med dyret. Netop det at lade 
patienten arbejde med hesten er en vigtig del af mange heste-
assisterede terapiformer, og indgår også i de fleste forsknings-
projekter, hvoraf en del har undersøgt, hvordan disse aktivite-
ter påvirker især unges selvopfattelse. En norsk undersøgelse 
sammenlignede blandt andet, hvordan selvtillid og følelsen 
af at have social opbakning påvirkede hvor vedholdende en 
gruppe unge (13-15 år) arbejdede med terapeutiske hesteøvel-
ser, og også hvordan forløbet påvirkede de unge på længere 
sigt. Resultaterne viste, at de unge, der havde følt sig mest 
overladt til sig selv, oplevede en højere grad af social opbak-
ning i de 4 måneder de deltog i interventionen, og blev mere 
vedholdende i deres arbejde med hestene. Et australsk studie 
undersøgte om terapeutisk anvendelse af arbejde med heste 
fra jorden, havde en effekt på angst og depression hos børn og 
unge, der havde været udsat for seksuelt misbrug. De fandt, at 
der var en nedgang i disse symptomer, mens en kontrolgruppe 

SAMLET SET TYDER DE HIDTIDIGE 
UNDERSØGELSER AF HESTEASSISTERET 

TERAPI PÅ, AT BEHANDLINGSFORMEN 
KAN HAVE POSITIVE EFFEKTER

TIL TRODS FOR DEN INDTIL NU 
MANGLENDE VIDENSKABELIGE EVIDENS, 

ER DER MANGE, BÅDE BEHANDLERE 
OG PATIENTER, DER OPLEVER EN STOR 

NYTTE AF BEHANDLINGSFORMEN
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Sandsynligvis har både 
ridning, men også det 
at komme ud i naturen, 
en gavnlig effekt på 
mange mennesker. Her 
der det Karens datter 
Rikke på Kahlua, der er 
på tur ved Limfjorden. 
Foto: Karen Thodberg
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Fremtidig forskning på området
Heldigvis er der i de seneste år kommet mere fokus på at øge 
kvaliteten af forskningsprojekter om hesteassisteret terapi. 
Forskergruppen på Aarhus Universitet ønsker at bidrage til 
denne udvikling og et af deres forslag til at styrke udvik-
lingen er at tilvejebringe mere viden om samspillet mellem 
patienten og hesten. Indtil nu er der primært anvendt før og 
efter målinger af patientens velbefindende for at undersøge 
effekten af terapien. Effektmålene har været psykiatriske og 
psykologiske skalaer, der gennem validerede interviews og 
spørgeskemaer til patient og pårørende har undersøgt ek-
sempelvis graden af depression, angst, tiltro til egne evner, 
selvtillid og sociale kompetencer. Selvom man kan måle en 
forbedring i disse mål, kan man ikke vide, hvad det var der 
konkret skabte forbedringen – var det arbejdet i stalden, den 
fysisk kontakt ved ridning, eller den gode samtale med tera-
peuten? For at komme videre mener Karen, at det er nødven-
digt at undersøge sammenhængen mellem det, der reelt sker 
i terapisessionerne og de mere langsigtede effektmål. Kun på 
den måde kan man finde ud af, hvad årsagen er til effekten, 
og optimere og forbedre sessionerne og målrette dem til de 
forskellige grupper af patienter.

Et andet vigtigt felt er, hvordan hestene der bruges til det 
terapeutiske arbejde påvirkes; bliver de stressede eller på an-
dre måder belastede. Selvom dette er meget relevant, er det 
meget lidt undersøgt. En undersøgelse viser, at hesten viser 
større tegn på belastning, målt med stresshormonet kortisol, 
når raske børn rider, i forhold til børn, der deltager i terapeu-
tisk ridning. Dette kan måske skyldes, at raske børn forlanger 
mere af hestene. De terapiformer der bruges er dog så forskel-
lige med hensyn til hestens rolle, så belastningen af det te-
rapeutiske arbejde bør undersøges i forhold til de forskellige 
måder hestene bruges, hvilke patientgrupper der arbejder med 
hestene, men også arbejdsmængden per dag. AV
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I fritiden
Karen bor sammen med sin familie på et fritidslandbrug med 
flere husdyr, herunder fire heste – tre islandske heste og en 
sportspony. Hun har redet det meste af sit liv, tidligere på 
store heste, og nyder nu at have mulighed for selv at have heste 
derhjemme. Hun deler hesteinteressen med sine to døtre, og 
den yngste, Rikke, er tit med på ridebanen og i terrænet på 
sin sportspony, Kahlua. Ellers bruges fritiden på gode bøger, 
familie og venner.  h 

Karen rider så tit det er 
muligt på sin islandske 

vallak Blossi fra Toosholm.
Foto: Mette Damm Bak

HVIS EN BEHANDLINGSFORM SKAL 
OVERBEVISE DET ETABLEREDE 

SUNDHEDSSYSTEM OM SIN BERETTIGELSE, 
ER DET NØDVENDIGT AT KUNNE PÅVISE 

EN REEL OG MÅLBAR POSITIV EFFEKT
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