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ridefysioterapi
for muskelsyke

d
et er få ridefysioterapeuter i 
Norge. Du finner ridefysiotera-
peuter som samarbeider med 
rideskoler og private staller, 

noen ridefysioterapeuter har egen stall og 
egen drift, enkelte rideskoler har kom-
munalt ansatte fysioterapeuter og det 
finnes også ridefysioterapeuter på noen 
opptrenings- og rehabiliteringssentre. 
På fysio.no er det en søkemotor hvor du 
kan søke opp hvem som er registrert som 
ridefysioterapeut, og finne hvem som er 
nærmest deg. Det kreves ikke henvisning 
for ridefysioterapi, ta direkte kontakt 
med aktuell ridefysioterapeut. Du kan 
høre med fysioterapeut i kommunen om 
de vet om hvem som praktiserer i om-
rådet, sier Ane Camilla Kveseth, som er 
både fysioterapeut og ridefysioterapeut. 

hvilken effekt har riding på  
pasienter?
–Ridefysioterapi kan benyttes i et vidt 
spekter av diagnoser, alder og funk-
sjon. Mål og hensikt med ridningen er 
individuell, og effektmål deretter. For 
noen er ridningen en god behandling 
for å holde gangfunksjon ved like så 
lenge som mulig, og for noen er ridning 
en tydelig økning i funksjon fysisk og/
eller psykisk ved at den stimulerer til en 
oppreist dynamisk stilling, økt stabilitet 
og koordinasjon, utholdenhet av kjerne-
muskulatur og kroppslig tilstedeværelse. 
Det er en behandlingsform som fremmer 
tilstedeværelsen og samhandlingen med 
et dyr, noe som for de fleste av oss gir en 
stor grad av mestring, energi og mening. 

Ridefysioterapi har god effekt og mening 
for den drevne rytter som har kom-
met langt, hvor instruksjon legges opp 
mot kroppslig kontakt med spenninger, 

vanskelig for folk som ikke har ridd hest 
å forstå hva man mener, men det er jo 
ofte vanskelig å forstå noe man selv ikke 
har erfart. Så er du nysgjerrig, prøv! 

du har fulgt Mathea siden hun var 
4,5 år. hva med hennes fysiske  
utvikling knyttet til å ri?
–Uten å gå inn på diagnoser og detaljer, 
har Mathea hatt en formidabel utvikling 
av muskeltonus, muskelutholdenhet og 
holdning i løpet av disse årene. I starten 
var hovedutfordringen en rask hypereks- 
tensjon i rygg og redusert utholdenhet i 
stabiliseringsmuskulatur. Vi fant en god 
kombinasjon ved å bruke hestens skritt 
til å aktivere og stimulere til muskelut-
holdenhet lokalt langs ryggsøylen, mens 
hestens trav brukes til mer styrketrening 
og aktivering av litt andre muskelfibre i 
den mer globale muskulaturen. Denne 
kombinasjonen ga en god utvikling i 
samspill mellom kjernemuskulatur og 
skjelettmuskulatur, stimulerte til ko-
ordinasjon og en oppreist stilling som 
direkte ga effekt i gangfunksjon. Hestens 
bevegelse stimulerer til en ganske lik 
bevegelse som gange gjennom bekken/
hofter og oppover i ryggsøyle. 

I starten ble det brukt pad og bøyle som 
Mathea kunne holde seg i, men etter 
hvert gikk hun over til normalt rideutstyr, 
som sal og hodelag. Det var viktig å finne 
riktig hest med riktige bevegelser for 
Mathea, og islandshesten fungerte godt. 
Den har en bevegelse som har litt energi 

og som gir muskulaturen tonus. Med en 
hest som har seige bevegelser og lite ener-
gi kan muskulaturen fort bli litt tom (noe 
som er bra om man feks har spastisitet). 
Islandshesten har også en ganske sentrert 
bevegelse, slik at bekkenet ikke går alt 
for langt ut til sidene eller fremover/
bakover. På den måten kunne vi legge inn 
en del trav og også etter hvert galopp for 
å få mest mulig energi i bevegelsene og 
stimulere holdning og muskulatur til en 
oppreist elastisk stilling. Mathea har også 
allerede fra tidlig av vært uredd og glad i 
fart, så det å trave og galoppere var viktig 
for mestringens del også.

I dag ved intervjuet møter jeg Mathea 
på et småbruk i Sørskogsbygda. Hun har 
ikke vært rytter hos meg i ridefysioterapi-
en på 10 mnd. Hun har i løpet av de siste 
2 måneder kjøpt egen hest og har det 
siste året ridd nesten daglig. Å drive med 
hest gir også mye annen god aktivitet, 
ved stell, påsaling og håndtering. Hold-
ningen, gangmønsteret og utholdenheten 
både kondisjonsmessig og i muskulatur 
hos Mathea er overraskende god. Hun 
har god ridefølelse og samhandling med 
hesten. Å gjøre en aktivitet som er lyst-
betont er avgjørende for barn og unge, 
det gir mestring, det gir bedre selvbilde 
og selvtillit og det gir identitet. Det har 
vært utrolig spennende å få følge Mathea 
alle disse årene, og når hun også har fått 
mulighet til å få egen hest og drive med 
dette på heltid, er det helt fantastisk fra 
en ridefysioterapeuts synspunkt.

” 
Hesten gir aktivering  

og stimulering med en gitt 
intensitet over tid

samhandling med hesten og vanskelig-
hetsgrad på øvelsene. Ridefysioterapi 
passer også svært godt til pasienter som 
har nedsatt evne til å forstå instruksjon 
og/eller utføre gjentatte øvelser, da hesten 
gir aktivering og stimulering med en gitt 
intensitet over tid. Pasientens mål med 
å bruke hest i behandling er uansett det 
viktigste opp mot hvordan behandlingen 
legges opp, som ved annen fysioterapi.  

hva gir det deg å jobbe med  
ridefysioterapi?
–Jeg er ei hestejente, for å være ridefysio-
terapeut er det viktig å ha egenerfaring 
med hvordan hesten påvirker kroppen 
og oss som mennesker. Hesten har en 
unik tilstedeværelse, og er et svært godt 
hjelpemiddel for meg som fysioterapeut 
til å lese pasientene som sitter oppå. Ved 
at jeg har god hestekunnskap og drevet 
mye med hest hele livet, kjenner jeg godt 
til hestens biomekanikk, kroppsspråk 
og energi. Derfor kan jeg lese på hestens 
bevegelser hvordan rytteren på ryggen 
spenner seg eller påvirker. Hesten er 
svært sensitiv, så en liten spenning gir 
utslag, en liten spenning vi ikke kan se 
ved det blotte øye, men en hest på flere 
hundre kilo kan gi tydelige utrykk for 
dette. Dette er noe ved hesten som virke-
lig fasinerer meg. Også i psykisk helse-
vern er den et ekstremt godt verktøy for 
å tydeliggjøre følelsene pasientene har, 
da hestene speiler følelsene våres. Hester 
er flokkdyr og fluktdyr, de er utrolig vare 
og sensitive. Et godt samspill med en 
hest krever fullstendig tilstedeværelse og 
kontakt mellom rytter og hest. Når rytter 
opplever dette, er det en fin opplevelse. 
Når jeg ser hvordan denne samhandling- 
en med hesten påvirker pasientene mine, 
blir jeg motivert og engasjert. Det er litt 

Hva er ridefysioterapi? Hva skiller ridefysioterapi fra vanlig  
fysioterapi? Og hvordan kommer man i gang? Vi har snakket  
med ridefysioterapeut Ane Camilla Kveseth.

hva er rideterapi?
Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien der fysioterapeuten bruker  
hestens bevegelser som grunnlag i behandlingen. Under ridningen overføres  
hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for å trene 
opp balanse, styrke muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordina-
sjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i 
muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak kan ridefysioterapi være suverent. 
Dette er viktig i sansemotorisk trening. Det stimulerer også konsentrasjonsevne  
og sosial tilpasning. (hentet fra fysio.no)

For hvem er ridefysioterapien?
Ridefysioterapi er for personer som 
har behov for fysioterapi på grunn 
av en medfødt eller ervervet sykdom/
funksjonshemning og som gir beve-
gelses-, balanse-, og/eller konsentra-
sjonsvansker. Ridefysioterapi passer 
også godt inn i somatisk og psykia-
trisk behandling. 
(hentet fra fysio.no)
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Ridefysioterapeut Ane Camilla kveseth, og på hesten sitter Mathea Lillegrend.  


