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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:
Møter
Vi har hatt 2 styremøter siden sist, hvor vi blant annet har jobbet
med hvordan vi skal gjøre NAS mer attraktiv for medlemmer og
andre, et spennende arrangement rundt årsmøtet til neste år og
mindre saker som f.eks. om vi skal ha ID-kort (lagt ut som poll på
Facebooksiden).
Sammen med andre organisasjoner som jobber for dyrs velferd
deltar NAS på møter med Mattilsynet 2 ganger årlig. Vårens møte
hadde vi ikke anledning til å delta på, men vi håper å kunne dele
informasjon fra møtet med dere på Facebook snart. Høstens møte er
ikke fastsatt enda.
Æresmedlemmer
Ved årsmøtet ble det for første gang utnevnt æremedlemmer i NAS.
Disse har fått utmerkelsen for godt arbeid for foreningen gjennom
lang tid. De fikk diplom og blomster, og er videre fritatt for kontigent.
I forrige nummer presenterte vi Gry Løberg, Nina Haaland og Espen
Gudim. Nå vil vi presentere Gry Eskeland og Morten Bakken,
sistnevnte ble tildelt æresmedlemskapet post mortem.
GRY ESKELAND
Gry Eskeland har vært medlem av NAS siden starten i 2000, og var en
av grunnleggerne av vår organisasjon. Hun var en av de første i Norge
som hadde tatt en masterutdannelse innen atferdskonsultasjon,
denne tok hun ved universitetet i Southampton. Hun har vært en
uvurderlig ressursperson for NAS som organsisasjon spesielt
igjennom sitt iherdige styrearbeid. Hun har i tillegg i mange år vært
NAS sin kontaktperson mot SEVU for kursserien ved NMBU for
atferdskonsulenter, som NAS har vært pådriver for. Gry Eskeland har
vært en av pionerene i norsk atferdskonsultasjon. Hun har etablert
og drevet Atferdssenter for smådyr og jobbet som veterinær på
smådyr siden 1994 og med atferdskonsultasjoner siden 1995. Hun
har vært en pådriver for kompetanseheving, både gjennom sin egen
praksis og gjennom inspirasjon og veiledning for andre. Hun har vært
en foregangskvinne når det gjelder kompetansehevning, ryddighet i
drift av kurs, foredrag og konsultasjoner, samt tjent NAS sine
retningslinjer for god praksis over lang tid. Det er med stolthet over å

ha Gry Eskeland i våre rekker og takknemlighet for hennes innsats
for faget og for opprettelsen av NAS som organisasjon at vi anbefaler
at Gry Eskeland tas opp som en av våre første æresmedlemmer.
MORTEN BAKKEN
Morten Bakken var en stor etolog og en av grunnleggerne av vår
organisasjon. Generelt var Bakken en fantastisk forsker og foreleser
med 80 vitenskapelige artikler og rundt 250 andre artikler og
foredrag, i løpet av sine 30 år med vitenskapelig produksjon. Mange
har studert og har begynt sin læring under han, og det var et stort tap
da Morten Bakken gikk bort i 2011. Av alle dyrearter han forsket på
og jobbet for, var hund hans hjerte nærmest. Han var en
forgangsperson innen atferd og læringsteori hos hund, og den
fremste fagpersonen på hundens etologi og ivret for at hundeiere
skulle vite om hundens atferds egenskaper og ta hensyn til dette i
avlen. Han delte gladelig og vel av sin kunnskap til hundeiere og
instruktører gjennom kurs og foredrag.
Det er med stolthet over arbeidet Bakken gjorde for å etablere NAS at
vi ønsker å anbefale Morten Bakken til å motta æresmedlemskap
post mortem.

NAS i nyhetsbildet
Publikasjon i Dagbladets magasin “Våre Dyr”
15. juni ble Gry Eskeland intervjuet av Dagbladet om
atferdskonsulenters arbeid og vår første sertifiserte konsulent Nina
Haaland. Vi hadde også en annonse om kurset med Barbara
Heidenreich som skal være 30.09. og 01.10. (Se under kurs)
Intervju i Hundesport – juniutgaven
Gry Eskeland ble også intervjuet i Hundesport om sosialisering og
feromoner i juni.
Publikasjon i “Hund og Fritid”
Vi fikk også en artikkel i Hund og Fritid i juni om sertifisert
atferdskonsulent Nina Haaland. Der var også artikkel om andre

medlemmer i NAS som driver trening og atferd i Stavanger, Siri
Linnerud, Arne Aarrestad og Karin Lyng.

Saker til inspirasjon (ny spalte!)

For å lære av hverandre, få inspirasjon og input lanseres denne
gangen en ny spalte hvor medlemmer kan fortelle om saker de har
hatt som andre kan lære noe av. Husk at kunden må anonymiseres
ihht. taushtesplikt. Har du en spennende sak du har jobbet med?
Skriv litt om bakgrunn, utviklingen av problematferden, hva som
gjorde denne spesiell og løsningen, og send til
post@petsinprogress.no. Saken blir presntert i ett nummer og
løsningen i neste, slik at folk rekker å gruble litt. Kanskje kan man få
til diskuasjoner i den lukkede medlemsgruppen? Jeg starter med en
jeg nylig hadde som viser hvor viktig det er å stille de rette
spørsmålene.
Katten som plutselig fikk angst
Pus bor sammen med eier Stine (alle navn er endret) og hennes 3
barn. De har 5 katter, høner, kaniner og noen nyankomne griser som
alle har tilgang til uteareal. Det har vært noen tumulter mellom
kattene med utslag i fresing mellom enkelte individer, litt jaging, litt
tissing utenfor kassen og noen få slosskamper. En uke før jeg ble
kontaktet hadde eier hørt et intenst kattehyl, men ikke klart å finne
katten(e) som var involvert da det var mørkt ute. I ettertid har den
ene katten (kastrert voksen hann) vist sterke tegn på angst, han
skvetter for alle bevegelser og lyder, lister seg rundt både inne og ute,
scanner miljøet rundt seg til enhver tid og finner kun roen på badet
og noen ganger i sofaen. Han skvetter også av de andre kattene, men
eier ser ingen økt aversjon mot noen spesiell av dem. Denne katten
har vært forholdsvis trygg tidligere selv om den er omplassert, men
har deltatt i kranglingen kattene i mellom.
Hva har gjort at katten fikk akutt angst og hvilke spørsmål var
utløsende for å finne svaret? Kjør debatt! Svaret kommer i neste
nummer.

Planlagte kurs
Skandinavisk atferdskurs med workshop for fugl, kanin og marsvin
Til kurset ble det kun påmeldt fugler, andre arter er derfor tatt ut av
praksisdelen. I stedet blir det en felles lunsj søndagen.

Det blir teori lørdagen, her er det plass til mange deltakere. Søndagen
blir det workshops, begrenset antall plasser for deltakere og
observatører.
For info og påmelding: http://nafs.no/fugle-og-kaninkurs
Her er bilder fra tidligere kurs med Heidenreich:

Litt om kursserien
Ny kursserie starter høsten 2017, og ble annonsert i januar. 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 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 består av:
Leder: Anna Bjurgård Compton
Nestleder: Beathe Pilskog
Sekretær: Gry Eskeland
Kasserer: Margrete Lie
Styremedlem: Bettina Franz
Styremedlem: Kjerstin K. Vinsjansen
Styremedlem: Mari K.S. Berg

