
 
Jeg heter Ane C. Kveseth, jeg er fysioterapeut, hesteeier og stalldrifter. Jeg drifter en stall 
med 12 bokser i Elverum Kommune, Heradsbygd. Hovedårsaken til at jeg drifter denne 
stallen er for å kunne ha et sted å levere ridefysioterapi og bruk av hest inn i helsetjenester. 
Min rolle er å være ridefysioterapeut og ha pasienter på hesteryggen og rundt hesten, men 
for å få til dette kreves det et ganske sammensatt system av hjelpere, hester, logistikk og 
samarbeid.  
Stall Løken Nedre har blitt en arena hvor mennesker med helseutfordringer kan få komme 
seg inn i strukturert aktivitet igjen, teste ut sin arbeidsevne og oppleve felleskap og noe å gå 
til. Opp mot levering av ridefysioterapi har jeg dannet "Team Terapi". Dette er en gjeng med 
voksne mennesker som bistår inn i å levere ridefysioterapi, leie hester, sale opp hester og 
det som trengs rundt tilbudet. Dette er mennesker som har utfordringer ellers helsemessig 
og er delvis eller helt ute av jobb. Det å være et Team gir felleskap, tilhørighet, mestring og 
struktur på hverdagen. Det de gjør er viktig for å få hele systemet til å fungere, det å "føle 
seg nyttig" er av stor verdi når man har falt ut av det ordinære arbeidslivet.  
Forutenom Team Terapi har jeg ca 30-40 pasienter som kommer til stallen i løpet av uken for 
å få ridefysioterapi som en behandlingsform. Dette skjer hovedsakelig i grupper, og noen 
individuelt. Det å kunne bruke hest som behandling er for mange en av få måter å kunne få 
rett trening og kontakt på. Pasienter som ikke kan ta i mot instruksjon og ellers ikke kunne 
følge treningsprogram blir trent av hesten. Pasienter med mer sammensatt problematikk får 
en tilnærming som også påvirker deg som hele mennesket, både fysisk og psykisk. jeg er 
også utdannet psykomotorisk fysioterapeut, og det å bruke hesten opp mot å få kontakt 
med sin egen kropp, spenninger og pust - er helt unikt. Vi har også et psykiatrisk sykehus 
som er innom her ukentlig, da de ser nytten av at hesten åpner opp pasientenes følelseliv og 
kontakt med seg selv og får et bedre utbytte i samtalene hos psykolog/psykiater tilbake på 
sykehuset. 
  
Som alle vet er det utfordrende å drive en hestebedrift, og selv om man har mange 
mennesker som har stort utbytte av det som er satt i gang er det alltids en evig balanse på 
utgifter. Leie av stall, strøm, terapihester, skoing, høy, flis +++. Man kan ikke gå på jobb 
08.00 og reise hjem klokken 16.00. Det er alltid noe å gjøre. Noen paddocker som må fikses, 
noen hester som skal stelles eller ridebane som skal harves. Det er alltid en evig balanse på 
om det er økonomisk bærekraftig å drive på med dette, men når man ser hvor mange 
mennesker man påvirker med det systemet man har laget - så kan man nesten ikke la være. 
Det er en verdi som betyr mer en økonomi. Det får være mitt lille bidrag tilbake til 
samfunnet.  
  
Jeg som fysioterapeut tar en spesialisering, og skal nå inn og skrive masteroppgave. Det å få 
inn hest i denne masteren er noe som skal forsøkes, slik så hestens effekter på helse kan 
synliggjøres mer også i det faglige miljøet. Jeg har allerede noen spesialister i andre felt som 
ønsker å bistå inn i forskingen - noe som blir spennende og kanskje kan synliggjøre 
viktigheten med dette i et samfunnsperspektiv.  
  
Det er jeg som fysioterapeut som har et eget ANS på denne bedriften, men har ansatt en 
stallmedarbeider som ellers ikke er arbeidsfør. På denne måten har hun en jobb hun kan 
flekse opp mot sin kapasitet og jeg kan frigjøres fra stallarbeid og ha hovedansvar på det 
administrative. Sammen styrer vi skuta sammen opp mot logistikk av hester, oppstallører,  



 
hjelpere og smed/veterinær/leverandører. Min bedrift er ikke bare meg, det er alle på 
stallen som får det til å bli så bra som det er. Stallen vår gir harmoni, både til mennesker og 
hest.  Alle vet viktigheten med hver lille oppgave, det å måke en boks feks er like viktig som 
at jeg underviser en ridetime. Boksen må måkes for at jeg skal kunne stå på ridebanen og gi 
tilbudet ut, vi har alle en rolle for at resultatet til slutt blir å kunne levere hest som terapi.  
  
Det er litt om bedriften min, om det ønskes bilder/annen informasjon - gi beskjed! 
Facebookside: Hest som Terapi - Stall Løken Nedre 
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