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Vi tar i mot meningsutvekslinger, forslag til
saker og synspunkter
fra våre kjære medlemmer med takk!
Send gjerne mail til styret på: post@nafs.no
Tusen takk til medlemmer
som har bidratt til dette nyhetsbrevet 

Siden sist
Styremøter

Vi har hatt 2 styremøter siden sist nyhetsbrev. Det vi har jobbet mest med den siste
perioden er Fagdagene som dere alle er invitert til i mars, se lenger nede i
nyhetsbrevet. Vi arbeider også med å få økt bevissthet i kjæledyrmiljøer om NAS sine
dyktige atferdskonsulenter, hvordan vi ønsker NAS skal fremstå og for å bedre dyrs
velferd. Noen av disse sakene vil bli arbeidet med under Fagdagene, slik at alle
medlemmer kan bidra.
NAS deltar hvert halvår på møter hos Mattilsynet sammen med andre organisasjoner
som arbeider for dyrs velferd. Både møtet i høst og det som var planlagt i januar ble
avlyst av Mattilsynet. Referatet fra møtet i fjor vår er delt med våre medlemmer på
facebooksiden.

Årsmøte
I forbindelse med årsmøtet ønsker vi forslag fra dere medlemmer til styret og
valgkomiteen. Forslag til styremedlemmer kan sendes valgkomiteen ved Hege
Strand: hege@strandcomics.no. Forslag til medlemmer i valgkomiteen kan sendes
styret på post@nafs.no.
Saker må sendes inn til årsmøtet snarest.

NAS i nyhetsbildet
Vi har ikke hatt noen publikasjoner i media siden sist. Vi tar likevel med at Turid
Rugaas som er kjent for mange for sitt arbeid med dempende signaler, nylig fikk
Kongens Fortjenestemedalje for sitt mangeårige arbeid for hunder.
http://www.tvmodum.no/ble-overrasket-med-kongens-fortjenestemedalje/
Medlemmer må veldig gjerne dele lokale publikasjoner om eget arbeid med oss,
enten via NAS sine Facebooksider eller ved å sende dem inn til nyhetsbrevet. Bruk
mailen post@petsinprogress.no. Dette kan være til inspirasjon for oss alle.

Saker til inspirasjon
I hvert nummer presenteres en sak som medlemmene kan gruble over og
gjerne diskutere i medlemsgruppen. Svaret kommer i påfølgende nummer
av nyhetsbrevet. Har du en spennende sak? Send den til
post@petsinprogress.no om du vil dele den med medlemmene, vi lærer av
andres erfaringer. Husk å endre gjenkjennende faktorer som navn på
personer, dyr og steder i tråd med taushtesplikten.
Svar på forrige sak

Wilma trengte hjelp med seperasjonsproblemene sine i utgangspunktet, men
grunnen til at det ble forverret etter november var jordskjelvet som ristet vestlandet

i november. Denne saken er tatt med for å minne om at vi må tenke litt utenfor
boksen av og til.

Ny sak

Max er en kastrert hannkatt på rundt 6 år som er reddet fra et hjemløst liv for 3 år
siden. Han setter pris på kos og nærhet med eierne og fant seg raskt til rette i
hjemmet hvor det også bor 5 andre katter. De siste månedene har han vært i flere
aggressive møter med en av de andre kattene, en annen kastrert hannkatt. De to har
tidligere fungert godt sammen. Max har også begynt å tidvis få ufrivillige rykninger i
ansikt og kropp, samt at han fra å ligge avslappet plutselig kan løpe avgårde med et
skremt uttrykk i ansiktet. Dette har gradvis forverret seg i løpet av de siste
månedene.
Hva tror du er årsaken til Max sin endrete atferd og at kattene barker sammen?

Kommende kurs
Fagdager 2017
NAS ønsker alle sine medlemmer og andre interesserte til Fagdager og årsmøte 17.
og 18. mars.

Bli med på å forbedre dyrevelfeden i Norge!
På fagdagen 17. mars ønsker vi å åpne for diskusjoner om hvordan vi kan samarbeide
bedre på tvers av organisajsoner som jobber for dyrs velferd, samt dele kunnskap og
erfaringer. Vi har valgt å legge vekt på nettverksbygging og kunnskapsheving mot å
komme videre med problemstillinger som berører alle innen dyrehold og trening.
Vi vil se nærmere på:

• Ulike foreninger, organisasjoner og bedrifters arbeid innen kvalitetssikring og
opplysning om dyrevelferd og atferd.
Vi vil vite; Hva er deres visjon, hva gjør de, hvordan gjør de det, hva fungerer og hva
hindrer utviklingen?
• Lovgiving og forskrifter; bedømming av farlige dyr
• Hva vi kan gjøre for å ivareta dyrevelferd og kjenne kvalitet hos fagfolk i denne
bransjen
Frem til lunsj vil det være presentasjon og foredrag fra foreninger, organisasjoner og
bedrifter innen dyrevelferd, atferd og trening.
Etter lunsj blir det dypdykk i tema som lovgivning og sertifiseringsordninger med
påfølgende diskusjon og oppsummering. Utfyllende program kommer. Vi håper på et
bredt spenn av folk med ulike interesser innen dyr.
Det vil bli servert kaffe/te, frukt og nøtter. Lunsjen må du stå for selv. Det er mulig å
ta med mat, bestille inn eller dra andre steder å spise.
De som ønsker må gjerne bli med på felles middag kl 19:00, sted kommer når vi vet
hvor mange vi blir.
Vi minner også om at årsmøtet til Foreningen norske etologer (FNE) vil være rett
etter fagdagen 17.Mars og Norsk atferdsgruppe for selskapsdyr (NAS) har årsmøte
søndag 18. Mars
Vi gleder oss og håper å se deg der!
Om du trenger overnattinger nærmeste hotell er Radisson blu på Alna. Her er det
gangavstand til Natur vgs hvor arrangementet skal være. Medlemmer i FNE, NAS og
PRO hund har forhåndsrett. Forhåndsretten gjelder kun til 15. Februar, deretter vil vi
åpne for andre og «første til mølla-prinsippet» vil gjelde.
https://www.radissonblu.com/no/hotel-osloalna/beliggenhet
Sted: Natur videregående skole, Strømsveien 323 A, 1081 Oslo
Tid: Lørdag 17. mars kl. 9 – 18
Påmelding: https://goo.gl/forms/SeHfSkyaSnROaiUJ3
Påmeldingsavgift: 150kr for medlemmer i arrangørorg. 200kr for andre
Betales inn på kontonummer 1210.83.75858 merk betalingen med navn

Årsmøte
Søndag 18. mars inviterer vi til årsmøte og medlemsmøte i NAS. Det blir også
presentasjon av en løsning for datasystem (HANO – se www.hano.no) som kan

fungere godt for atferdskonsulenter og etter møtene har Foreningen Norske
Etologer (FNE) invitert oss med i Reptilparken. På medlemsmøtet vil vi blant annet gå
gjennom sertifiseringsordningen.
Sted: Damhuset ved Isdammen Årvoll, Årvollveien 85, 0590 Oslo. Her er lov å ha med
hunder inn.
Tid: Søndag 18. mars kl. 9 – 14 Etter dette blir det tur i Reptilparken.

Kurs ved NMBU
Fear-free seminar - hvordan gjøre et klinikkbesøk til en bedre opplevelse
Et seminar for alle som jobber med dyr om hvordan man kan få dyr til å føle seg
trygge i behandlingssituasjoner.
https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/33724
Vanskjøtsel og mishandling av dyr og mennesker: avdekking, håndtering og
tverrfaglig samarbeid
Et kurs for alle i yrkesgrupper som kan avdekke dårlig håndtering av dyr, som ansatte
ved dyreklinikker, politi, barnevern og helsepersonell.
https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/27681
Kurs i dyreassisterte intervensjoner på gård, 10 studiepoeng
For første gang i Norge arrangeres kurs for deg som vil drive Inn på tunet og DAI med
dyra på gården.
https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/32947

Dog Symposium 3.-4. mars
I år arrangeres Dog Symposium i Norge, ledet av Turid Rugaas. Her kommer
spennende foredrag om atferd og trening. Ønsker du å delta? Se
http://www.dogsymposium.no/ eller facebooksiden Dog Symposium.

Konferanser om dyrs atferd
Her er en grei oversikt vi fant over spennende atferdskonferanser verden over:
http://www.themoderndogtrainer.net/top-10-animal-behavior-conferences-2018/

Litt om kursserien
Ny kursserie starter våren 2018. Vi håper at enda flere får glede av
denne utdannelsen, og håper at dere som er medlemmer deler denne
informasjonen med venner og kjente.
Etologi og antrozoologi
Bakgrunnskunnskap i dyras biologi og evolusjon er viktig for en
atferdskonsulent. I denne modulen vil det være fokus på generelle
prinsipper som gjelder for flere dyrearter, men med fokus på atferder
som er relevant for atferdskonsulenter. I tillegg vil det bli gitt en
introduksjon til feltet antrozoologi; læren om samspillet mellom dyr
og mennesker.
Dyrevelferd og lovgivning
Atferdsproblemer kan være tegn på at den psykiske helsen ikke blir
tatt vare på; at ikke alle atferdsbehov er møtt. Atferdskonsulenten må
ha kunnskap om hva som ligger i begrepet god dyrevelferd, og kunne
reflektere over hvordan vi holder selskapsdyr i dagens samfunn. I
tillegg kan atferdskonsulenter blir spurt om å være fagvitne i
rettsaker som omhandler dyrevelferd og skader påført av dyr mot
mennesker, og dette blir også et fokus i denne modulen.
Læringsteori, teoretisk og anvendt
For å kunne hjelpe hunde- og katteeiere med problematferd, er det
viktig med en grundig innføring i hvordan dyr (og mennesker) lærer.
Vi ønsker å tilby både en teoretisk og anvendt atferdsanalytisk
vinkling til temaet
Nevropsykologi/psykofarmakologi
Atferdskonsulenten har som oppgave å bistå klienten sin på best
måte, og det finnes andre metoder enn trening for å endre atferd.
Dette kurset har som mål å forklare hvordan hjernen kontrollerer
atferd, hvordan trening endrer hjernen, og hvordan psykofarmaka
endrer hjernen. Praktisk anvendt psykofarmakologi er inkludert i
modulen.
Atferdskonsultasjon, observasjon og kartlegging
En atferdskonsultasjon består av en til flere samtaler/konsultasjoner
med en familie som har et selskapsdyr med problematferd.

Atferdskonsulenten må kunne kommunisere godt med klienten, og
det vil være hovedfokus i denne modulen.
Problematferd hos hund og katt – kliniske kasus
Dette er den siste delen av kursserien. Målet på dette kurset er at
studentene anvender den teoretiske og praktiske kunnskapen i de
forrige modulene i en praktisk setting. Målsettingen etter dette
kurset er at studentene kan beskrive årsaksforhold og viktige
kriterier for å diagnostisere de vanligste atferdsproblemene, forklare
kliniske kasus fra en etologisk og læringsteoretisk vinkling, beskrive
veiledningsmetodikk brukt i kommunikasjon med klienten og
beskrive dyrevelferden og velferden til familien.

Styret i NAS setter stor pris på engasjement hos sine medlemmer!
Innspill og artikler m.m. mottas med takk : - )

På vegne av styret i NAS
Kjerstin Klepsvik Vinsjansen
Styremedlem

Annen generell info:
De reviderte sertifiseringsreglene finner du på NAS sin hjemmeside:
http://nafs.no/bliatferdskonsulent/
sertifiseringsordning-for-atferdskonsulenter
Sertifiseringskomitéen består av:
Gry Eskeland (leder)
Espen Gudim
Kleo Delaveris
Siri Linnerud
Styret
Leder: Anna Bjurgård Compton
Nestleder: Beathe Pilskog
Sekretær: Gry Eskeland
Kasserer: Margrete Lie
Styremedlem: Bettina Franz
Styremedlem: Mari K.S. Berg
Styremedlem: Kjerstin Klepsvik Vinsjansen

