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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 3 styremøter siden sist nyhetsbrev. Her har vi blant annet jobbet med en
spennende samling på vårparten hvor vi vil samle flere organisasjoner for å enes om
hvordan vi sammen kan arbeide for å fremme dyrevelferd og moderne læringsteori.
Se mer informasjon under «Planlagte kurs». Vi har også jobbet en del med
dyrevelferd i det siste. NAS sendte inn bekymringsmelding etter reportasjen på NRK
om kameler i Finnmark som ble trent av en mongolsk trener, med metoder som vi
mener ikke møter norsk dyrevelferdslovgivning. Vi har også tatt tak i en innmeldt sak
om praksis i papegøyemiljøet med å ta unger fra foreldre rett etter fødsel, denne
saken vil sannsynligvis tatt opp til diskusjon på fagdagene. Styret holder også på å
utarbeide informasjon til hjemmesiden om etikk og treningsmetoder, som viser hva
vi står for og som enkelt kan deles. Foruten dette er vi begynt å jobbe med
påvrikning mot revidering av hundeloven, velferd for hunder på utstilling og selvsagt
forefallende organisasjonsarbeid. Det vil i nærmeste framtid bli lagt ut informasjon
til medlemmene rundt kjæledyr på nyttårsaften.
NAS deltar hvert halvår på møter hos Mattilsynet sammen med andre organisasjoner
som arbeider for dyrs velferd. Høstens møte utgikk, men referatet fra vårens møte
har vi fått lov å dele med dere. Det vil bli lagt ut på medlemssiden på Facebook.

NAS i nyhetsbildet
Vi har ikke hatt noen publikasjoner i media siden sist, men det er verdt å nevne
kronikken fra Aftenposten 2. desember, delt på NAS sin åpne side, hvor Jo Hov deler
gode argumenter for en full revidering av hundeloven.
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

Kranglingen kattene i mellom måtte løses for seg, men det utløsende spørsmålet for
hvorfor Pus hadde utviklet akutt angst var om de nyankomne grisene. Disse gikk på
et område med strømgjerde og katten hadde sannsynligvis fått støt. Det forklarte
både responsen der og da og kattens reaksjon i etterkant. Den forstod nok ikke i
mørket hva som traff den og var derfor på vakt for lignende trusler. Ved hjelp av en

trygg base i hjemmet, mentalt stimulerende utfordringer den kunne mestre og fôret
Calm fra Royal Canin (inneholder tryptofan og kasein) ble kattens angst redusert
kraftig de påfølgende ukene. Området rundt gjerdet ble også opplyst for å hindre
lignende hendelser

Ny sak

Hunden Wilma, en 5 år gammel blandingshund, har aldri vært veldig glad i å være
alene hjemme. Hun bor på vestlandet sammen med en voksen kvinne. Eier jobber
kun noen timer et par ganger i uken og tilbringer ellers mye tid med hunden. Hunden
kan eiers rutiner godt og blir lettere stresset allerede når eiers vekkerklokke ringer
om morgenen. Det er ikke tidligere forsøkt tiltak mot dette annet en tidlig trening,
hvor en gjerne gikk litt raskt frem. Hunden er likevel noenlunde rolig mens eier er
borte. En dag i november da eier kom hjem fra jobb var hunden i panikk og hadde
rasert det den fikk tak i. Den hadde også gjort fra seg inne og peste veldig.
Hva var utløsende for at Wilma akkurat denne dagen ble så mye reddere mens hun
var alene hjemme enn vanlig?

Planlagte kurs
Fagdager 2017
I år har NAS besluttet at vi kjører en annen vri på fagdagene. Vi har invitert andre
organisasjoner som arbeider med atferd hos selskapsdyr til diskusjon og idéskapning
hvordan vi sammen kan utrette mer. Emner til fagdagene kan stemmes over på
medlemssiden på Facebook.
Vi møtes i Østlandsområdet helgen 16.-18. mars. Mer informasjon kommer, følg med
på Facebook og hjemmesiden.

Da gjenstår bare å ønske våre medlemmer en riktig god jul og alt
det beste for det nye året. Vi håper på en spennende utvikling
innen atferd og velferd i året som kommer.

Litt om kursserien
Ny kursserie starter våren 2018 med søknadsfrist 03.01.18. 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

