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Personlighet Assasment for Dogs in Animal 
Assisted Intervention

Introduksjon til hundeassistert intervensjon 

Hundeassistert intervensjon er en veldig effektiv måte å støtte terapi og 
utdanning på. Det kan støtte mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
barn med lærevansker, personer med sosiale underskudd, eldre 
pasienter og mange flere. Vi vet at dyret er vår partner, og god 
intervensjon er basert på respekt, samarbeid og tillit. For å få det til å 
skje må vi velge en skikkelig hund som vil like å være i intervensjonen 
- føler seg trygg og trygg i forskjellige situasjoner.

Målet vårt er å innføre et effektivt dyreassistert intervensjonssystem 
(AAI) for hundetesting basert på vitenskapelig forskning. Systemet 
tillater valg av hunder basert på hensiktsmessigheten av psyken, fysisk 
tilstand og om hunden er trygg å jobbe med.

Dyrassisterte intervensjoner: IAHAIO-definisjoner  

Definisjonene som er oppført nedenfor, er hentet 
fra stortingsmeldingen - dokumentet publisert av 
The International Association of Human-Animal 
Interaction Organisations (IAHAIO) i 2014, og 
oppdatert i 2018. 
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Dyrassistert intervensjon (AAI) 
En dyreassistert intervensjon er en målrettet og strukturert 
intervensjon som med vilje inkluderer eller inkorporerer dyr i helse, 
utdanning og menneskelige tjenester (for eksempel sosialt arbeid) 
for å oppnå terapeutiske gevinster hos mennesker. Det involverer 
mennesker med kunnskap om de involverte menneskene og dyrene. 
Dyrassisterte intervensjoner inkluderer mennesker-dyre-team i 
formelle menneskelige tjenester som Animal Assisted Therapy (AAT), 
Animal Assisted Education (AAE) eller under visse betingelser Animal 
Assisted Activity (AAA). Det inkluderer også Animal Assisted Coaching 
(AAC). Slike inngrep bør utvikles og implementeres ved hjelp av en 
tverrfaglig tilnærming.

Dyrassistert terapi (AAT): 
Dyrassistert terapi er en målrettet, planlagt og strukturert terapeutisk 
intervensjon rettet og / eller levert av helse, fagfolk innen utdanning eller 
menneskelig tjeneste, inkludert f.eks. psykologer og sosialarbeidere. 
Intervensjonsfremdrift måles og inngår i profesjonell dokumentasjon. 
AAT leveres og / eller ledes av en formelt utdannet (med aktiv lisensiering, 
grad eller tilsvarende) fagperson med ekspertise innenfor omfanget av 
profesjonell praksis. AAT fokuserer på å forbedre den fysiske, kognitive, 
atferdsmessige og / eller sosio-emosjonelle funksjonen til den bestemte 
menneskelige mottakeren, enten i gruppen eller i individuelle omgivelser. 
Den profesjonelle som leverer AAT (eller personen som håndterer dyret 
under tilsyn av den menneskelige tjenestepersonell) må ha tilstrekkelig 
kunnskap om atferd, behov, helse og indikatorer og regulering av stress 
hos dyrene som er involvert.
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Dyrassistert utdanning  
(eller dyreassistert pedagogikk): Animal Assisted Education (AAE) er
en målrettet, planlagt og strukturert intervensjonsrettet og /eller 
levert av fagpersoner innen utdanning og relaterte tjenester. AAE er 
utført av kvalifisert (med grad) generell og spesialundervisning lærere 
enten i gruppen eller i individuelle omgivelser. Et eksempel på AAE 
levert av en vanlig utdanningslærer er et pedagogisk besøk som 
fremmer ansvarlig kjæledyr eierskap. AAE, når det er gjort av spesielle 
(utbedrende) utdanningslærere regnes også som terapeutiske og et 
målrettet inngrep. Fokus for aktivitetene er på akademisk mål, pro-
sosiale ferdigheter og kognitiv funksjon. Studentene fremgang måles 
og dokumenteres. Den profesjonelle som leverer AAE, inkludert 
vanlige skolelærere (eller personen som håndterer dyr under tilsyn 
av utdannelsesfagpersonen), må ha tilstrekkelig kunnskap om atferd, 
behov, helse og indikatorer og regulering av stress hos dyrene som er 
involvert.

Dyrassistert aktivitet (AAA):
AAA er en planlagt og målrettet uformell interaksjon og besøk 
gjennomført av menneske-dyreteamet for motivasjons-, utdannings- 
og rekreasjonsformål. Menneskedyrslag må ha mottatt minst 
introduksjonstrening, forberedelse og vurdering for å delta i uformelle 
besøk. Menneskedyrsteam som tilbyr AAA, kan også jobbe formelt 
og direkte med en helsevesen, pedagog og / eller menneskelig 
tjenesteleverandør om spesifikke dokumenterbare mål. I dette tilfellet 
deltar de i AAT eller AAE som blir utført av en spesialist i hans / hennes 
yrke. Eksempler på AAA inkluderer dyreassistert kriseberedskap som 
fokuserer på å gi trøst og 6 © IAHAIO 2014-2018 støtte for traumer, 
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krise- og katastrofeoverlevende, og besøke ledsagende dyr for å 
møte og hilse på aktiviteter med beboere på sykehjem. Personen som 
leverer AAA må ha tilstrekkelig kunnskap om atferd, behov, helse og 
indikatorer for stress av dyrene som er involvert.  

Dyrassistert coaching / rådgivning (AAC): 
Dyreassistert coaching / rådgivning er en målrettet, planlagt og 
strukturert dyreassistert intervensjon rettet og / eller levert av 
fagpersoner lisensiert som trenere eller rådgivere. Innblanding 
fremgang måles og inkluderes i profesjonell dokumentasjon.
AAC leveres og / eller ledes av en formelt trent (med aktiv lisens, 
grad eller tilsvarende) profesjonell coach eller rådgiver med 
kompetanse innenfor omfanget av fagpersonenes praksis. AAC 
fokuserer på å styrke mottakers personlige vekst, på innsikt og 
forbedring av gruppeprosesser, eller på sosiale ferdigheter og / eller 
sosioemosjonelle funksjon av coachee (s) eller klient (er). Treneren/ 
rådgiver som leverer AAC (eller personen som håndterer dyret under
veiledningen av treneren / rådgiveren) må ha tilstrekkelig opplæring 
om atferd, behov, helse og indikatorer og regulering av stress fra 
dyrene som er involvert.
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EN HELSE OG EN VELFART

One Health er ikke et nytt konsept. Det dateres tilbake til 1800-tallet 
da forskere bestemte mange likheter i sykdomsprosesser hos 
mennesker og dyr. Mer nylig involverer applikasjonene veterinærer 
og andre forskere som samarbeider for å beskytte folkehelsen. One 
Health erkjenner at “folks helse er knyttet til helsen til dyr og miljøet” 
og “målet er å oppnå optimale helseresultater ved å gjenkjenne 
sammenkoblingen mellom mennesker, dyr, planter og deres felles 
miljø.” (Center for Disease Control [CDC], USA) Center for Disease 
Control har vedtatt Verdens helseorganisasjons definisjon for helse, 
nemlig “en tilstand av fullstendig fysisk, mental og følelsesmessig 
velvære” (WHO 1946). Mer nylig er den tverrfaglige tilnærmingen 
utvidet til One Welfare som anerkjenner innbyrdes forhold mellom 
dyrevelferd, menneskelig velvære og miljø. (Pinillos, 2016) Den 
tverrfaglige samarbeidskarakteren til begge disse tilnærmingene gir 
unike muligheter for fagpersoner fra flere disipliner og interessenter 
til å samarbeide lokalt, nasjonalt og globalt for å oppnå optimal 
helse for mennesker, dyr og miljøet. Verdens helseorganisasjons 
henvisning til emosjonelle og sosiale tilstander finnes også i One 
Welfare (Fraser, 2009) som understreker den sterke sammenhengen 
mellom dyrevelferd og menneskers helse. Én helse og én velferd er 
relevante for dyreassisterte intervensjoner, hvis mål er like; forbedring 
av menneskers helse, velvære og funksjon. Veterinærer kan bruke sin 
kunnskap om interaksjoner mellom mennesker og dyr og helse og 
dyreoppførsel for å adressere folkehelseproblemer innenfor rammen 
One Health One Welfare. Ledsagende veterinærer begynner å ta i bruk 
en slik praksis for å støtte velferden og livskvaliteten til klienter, samtidig 
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som de leverer høye standarder for veterinærpleie i en tilnærming 
som kalles obligasjonssentrert veterinærpraksis (Ormerod, 2008) 7 
© IAHAIO 2014-2018 Jordan og Lem (2014) forklarte veltalende at 
“der det er dårlige tilstander for menneskelig velferd, eksisterer det 
ofte dårlige dyrevelferdstilstander ... På samme måte fungerer dyr ofte 
som indikatorer for menneskers helse og velferd, noe som kan sees 
i sammenhengen mellom dyremishandling og familievold ”(s.1203). 
Det ville være uetisk å sette i gang et AAI med et mål om å forbedre 
pasientens velferd gjennom et program som kompromitterer velvære 
for dyret eller andre individer. Ved utforming av effektive AAI-er må 
fasiliteter og håndtere sørge for at tilstrekkelige bestemmelser og 
protokoller er på plass for kontinuerlig å overvåke og ivareta helsen og 
trivselen til alle pasienter, ansatte, håndtere, besøkende og dyr som er 
involvert. En tverrfaglig tilnærming med One Health One Welfare vil 
muliggjøre dette målet.



15

PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Vitenskapelig bakgrunn og konsept

De siste årene har mange studier avslørt at terapeutiske dyr kan 
forbedre visse aspekter av fysiologisk helse hos mennesker, og 
de bidrar også til menneskers psykologiske velvære. Etter positiv 
menneske-dyr-interaksjon avtar tilstandsangst (målt med Spielbergers 
tilstandsangstinventar - STAI) (f.eks. Hoffmann et al., 2009). Å klappe en 
hund ledsages av lavere blodtrykk og hjertefrekvens (f.eks. Vormbrock 
og Grossberg, 1988; Handlin et al., 2011). Positiv interaksjon mellom 
menneske og hund (f.eks. Hund som ser på mennesket, berører hunden) 
øker både oksytocinkonsentrasjonen i blodet, og det reduserer også 
kortisolnivået (Odendaal og Meintjes, 2003; Nagasawa et al., 2009; 
Handlin et al. ., 2011). Disse tendensene er funnet ikke bare hos 
mennesker, men også hos hunder. Tilstedeværelsen av et dyr eller den 
visuelle kontakten kan redusere de negative effektene av potensielt 
stressende hendelser (f.eks. Allen et al., 1991; Wells, 2005). “Health 
care” -effekten av dyrene kan realisere seg gjennom å gi sosial støtte: 
en rekke studier viser en positiv effekt av sosial støtte på forskjellige 
sykdommer og også på responsrespons (Cobb, 1976; Schwarzer og 
Leppin, 1991). Et relevant domene for psykologisk helse er depresjon; 
Tidligere funn indikerer både at lavere sosial støtte og høyere stress 
forutsier depresjonens begynnelse, vedlikehold og tilbakefall (Kim 
og Shin, 2004; Wang et al., 2014), mens AAI reduserer antall og 
alvorlighetsgraden av depressive symptomer (for en metaanalyse , se 
Souter og Miller, 2007). Den ubetingede kjærligheten som hunder gir 
oss og dyrets vilje til å samarbeide motiverer mennesker som lider 
av ensomhet eller depresjon til å være aktive og gir dem ekstra. Et 
bånd som er funksjonelt likt det i forholdet mellom mor og spedbarn 
mellom mennesker og hunder (f.eks. Topál et al., 1998; Serpell, 2002), 
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og dette vedlegget kan føre til forbedret psykologisk helse som igjen 
kan støtte fysiologisk velvære. å være.
Flere studier bekreftet de gunstige effektene av tilstedeværelsen av 
dyr i forskjellige populasjoner, inkludert barn, ungdommer, voksne 
og eldre (Baun og McCabe, 2000). Barn med gjennomgripende 
utviklingsforstyrrelser utviser mer leken humør, de er mer fokuserte 
og mer bevisste på sine sosiale omgivelser i nærvær av en terapihund 
(Martin og Farnum, 2002). Bruk av terapeutiske hunder har en positiv 
effekt på barns emosjonelle utvikling, bevegelseskoordinering og 
språklige uttrykksevne. Hundeassistert terapi er også effektiv for å 
forbedre kognitiv funksjon hos eldre pasienter med psykiske lidelser 
(Moretti et al., 2010). Positive effekter har også blitt observert med 
mange forskjellige psykiatriske diagnoser, for eksempel posttraumatisk 
stresslidelse (Saunders et al., 2017), borderline personlighetsforstyrrelse 
(Sato et al., 2003), oppmerksomhetsunderskuddsforstyrrelse med 
hyperaktivitet (Somervill et al., 2009), og læringsforstyrrelser (Limond 
et al., 1997). Ved hjelp av hunder (av hunder som fremmer kontakt og 
samarbeid) er det lettere å utvikle personlig kontakt med mennesker 
som har vanskeligheter med å kommunisere med andre på grunn 
av visse psykiske lidelser eller traumer. Muligheten til å kontrollere 
hunden (f.eks. Føre i bånd, gi kommandoer til den) utløser en følelse 
av kontroll og kompetanse over hendelser. Flere studier rapporterte 
at AAI forbedrer flere aspekter ved funksjon som er kjent for å være 
svekket ved autismespekterforstyrrelse, nemlig det øker sosial 
interaksjon og kommunikasjon, samt redusert problematferd, autistisk 
alvorlighetsgrad og stress (f.eks. O’Haire, 2013). og læringsforstyrrelser 
(Limond et al., 1997). Ved hjelp av hunder (av hunder som fremmer 
kontakt og samarbeid) er det lettere å utvikle personlig kontakt med 
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mennesker som har vanskeligheter med å kommunisere med andre 
på grunn av visse psykiske lidelser eller traumer. Muligheten til å 
kontrollere hunden (f.eks. Føre i bånd, gi kommandoer til den) utløser 
en følelse av kontroll og kompetanse over hendelser. Flere studier 
rapporterte at AAI forbedrer flere aspekter ved funksjon som er kjent for 
å være svekket ved autismespekterforstyrrelse, nemlig det øker sosial 
interaksjon og kommunikasjon, samt redusert problematferd, autistisk 
alvorlighetsgrad og stress (f.eks. O’Haire, 2013). og læringsforstyrrelser 
(Limond et al., 1997). Ved hjelp av hunder (av hunder som fremmer 
kontakt og samarbeid) er det lettere å utvikle personlig kontakt med 
mennesker som har vanskeligheter med å kommunisere med andre 
på grunn av visse psykiske lidelser eller traumer. Muligheten til å 
kontrollere hunden (f.eks. Føre i bånd, gi kommandoer til den) utløser 
en følelse av kontroll og kompetanse over hendelser. Flere studier 
rapporterte at AAI forbedrer flere aspekter ved funksjon som er kjent 
for å være svekket ved autismespekterforstyrrelse, nemlig det øker 
sosial interaksjon og kommunikasjon, samt redusert problematferd, 
autistisk alvorlighetsgrad og stress (f.eks. O’Haire, 2013). Ved hjelp av 
hunder (av hunder som fremmer kontakt og samarbeid) er det lettere 
å utvikle personlig kontakt med mennesker som har vanskeligheter 
med å kommunisere med andre på grunn av visse psykiske lidelser 
eller traumer. Muligheten til å kontrollere hunden (f.eks. Føre i bånd, gi 
kommandoer til den) utløser en følelse av kontroll og kompetanse over 
hendelser. Flere studier rapporterte at AAI forbedrer flere aspekter ved 
funksjon som er kjent for å være svekket ved autismespekterforstyrrelse, 
nemlig det øker sosial interaksjon og kommunikasjon, samt redusert 
problematferd, autistisk alvorlighetsgrad og stress (f.eks. O’Haire, 
2013). Ved hjelp av hunder (av hunder som fremmer kontakt og 
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samarbeid) er det lettere å utvikle personlig kontakt med mennesker 
som har vanskeligheter med å kommunisere med andre på grunn 
av visse psykiske lidelser eller traumer. Muligheten til å kontrollere 
hunden (f.eks. Føre i bånd, gi kommandoer til den) utløser en følelse 
av kontroll og kompetanse over hendelser. Flere studier rapporterte 
at AAI forbedrer flere aspekter ved funksjon som er kjent for å være 
svekket ved autismespekterforstyrrelse, nemlig det øker sosial 
interaksjon og kommunikasjon, samt redusert problematferd, autistisk 
alvorlighetsgrad og stress (f.eks. O’Haire, 2013).
Vi forventer at gjennomsnittlige, utrente kjæledyrhunder vil vise 
stressrelatert oppførsel og unngåelse, hvis vi setter dem i et ukjent miljø 
med fremmede som prøver å berøre og samhandle med dem. Hunder 
som brukes i terapitimer er forhåndsvalgte og forhåndsøvde. Følgelig 
er adekvate tester for forhåndsvalgsprosessen avgjørende ikke bare 
for dyrenes velferd, men kan også være viktige for sikkerheten og 
velvære for personen som er involvert i terapien. Langvarig stress kan 
ha negative effekter på helse (hjertesvikt, høyt blodtrykk, sår, allergi 
og hudlidelser) og levetid hos husdyrhunden (Beerda et al. 1997; 
Dreschel, 2010; Serpell et al., 2010). Under en rekke utfordringer viser 
sosialt og romlig begrensede hunder en økt tilstand av aggresjon, 
spenning og usikkerhet (Beerda et al., 1999). Hunder må ha en 
anledning til å venne seg til miljøet, til situasjonen og til aktivitetene. 
Hvis en stressende situasjon overvelder dyret, vil dyrets velferd bli 
dramatisk kompromittert (Serpell et al., 2010). Så langt har bare et lite 
antall undersøkelser fokusert på potensielle velferdsimplikasjoner hos 
terapihunder.
Hvis vi gjennomgår litteraturen, finner vi noe forskning som ikke fant 
noen økning i fysiologiske eller atferdsmessige indikatorer for stress, 
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tretthet eller utmattelse under dyreassisterte intervensjonsøkter (f.eks. 
Palestrini et al., 2017; McCullough et al., 2018). Andre viste imidlertid 
at hunder har økt kortisolkonsentrasjonen på behandlingsdager 
sammenlignet med kontrolldager. Det terapeutiske arbeidet 
kan være fysiologisk opphissende for hunder (Haubenhofer og 
Kirchengast, 2006, 2007), og det gjorde oppmerksom på viktigheten 
av visse faktorer: lengde og antall behandlingsøkter, en del av 
dagen, hyppigheten av inngrepene, antall klienter, utilstrekkelige 
miljøforhold og klientens alder kan bidra til økningen i hundens 
stressnivå (Haubenhofer og Kirchengast, 2006; Marinelli et al., 2009). 
For tiden, det er liten enighet om virkningen av slike intervensjoner 
på de involverte dyrene på grunn av heterogeniteten til programmer, 
mottaker- og øktegenskaper (stor variasjon i intervaller mellom økt, 
øktvarighet), små hundestørrelsesprøver og metodiske begrensninger 
(for en gjennomgang se Glenk, 2017). De brukte velferdsindikatorene 
er kortisol (som referansebiomarkør for fysiologisk opphisselse 
vurdert i spytt, avføring og hår), stressrelatert oppførsel, kliniske 
parametere og oppfatninger av dyrehandler. Atferd vurderes via 
direkte og videobåndede observasjoner av hundenes svar, eller det 
er basert på rapporter fra håndterere. Intra- og / eller inter-observatør 
pålitelighet rapporteres bare i noen tilfeller, og tidspunktet for 
prøvetaking er forskjellig mellom studier. Videre tilrådes forsiktighet 
ved tolkning av kortisolresultater. Mønstre av kortisolresponser er 
komplekse og varierer individuelt i størrelse, endring og hastighet på 
endring (Vincent et al., 1992). Den har differensialfunksjon ved akutte 
og kroniske stressforhold (Cobb et al., 2016). Økte nivåer kan også 
gjenspeile positiv opphisselse og spenning (Ng et al., 2014). Dermed 
er det behov for ytterligere undersøkelse av fysiologisk måling hos 
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terapihunder.
Basert på det ovennevnte, er viktigheten av å vurdere stress når man 
vurderer egnetheten til hunder under forhåndsvalgsprosessen. Det er 
også viktig å merke seg at et dyrs egnethet kan variere over levetiden: 
eldre hunder kan være mer passende på grunn av deres mildere 
temperament; imidlertid kan eldre hunder ikke være i stand til å takle 
så effektivt med mildt stress. Handlere er pålagt å gjenkjenne ubehag 
hos hundene sine.
Problemet med å velge hunder til arbeid blir reist flere ganger 
på konferanser og på arbeidsmøtene til International Association 
of Human-Animal Interaction Organisations (IAHAIO). IAHAIO-
retningslinjene inneholder bare generelle uttalelser om “passende 
psyke”, “god fysisk tilstand” og “holdning til kontakt med mennesker”. 
Hvis og hvordan disse egenskapene skal kontrolleres, velges det av 
de spesifikke organisasjonene. Hver organisasjon bruker forskjellige 
tester, fordi det ikke er spesifikk vitenskapelig forskning på alle 
aspekter av atferden knyttet til AAI eller retningslinjer produsert av 
eksperter. Fra Association for Animals for People (Polen) opprettet 
International Center of Anthrozoology (Norge) og Eötvös Loránd 
University (Ungarn) en standard.
Under mentaltesten blir hunden introdusert for forskjellige situasjoner 
som gjør det mulig å måle psykenes egnethet, fysiske tilstand og 
sikkerheten til å jobbe med dem. Alle faser måler forskjellige aspekter 
av disse detaljene i situasjoner som er relevante for en terapeutisk 
kontekst. Noen tidligere studier av hundens personlighet har likheter 
med hensyn til målet for disse fasene (f.eks. Måling av frykt). Tatt i 
betraktning mangelen på slike undersøkelser i AAI-sammenheng 
og spesifisiteten til en AAI-situasjon, kan disse tjene som en 
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veiledning, men bare som en veiledning for å utvikle mer relevante 
testsituasjoner (slik som i tilfelle evaluering / poengsum av slike 
observasjoner). For eksempel er protokollen vår lik på flere punkter 
til “hundmentalitetsvurdering” (DMA) -prosedyren til Svartberg et al. 
(2002). Hensikten med denne studien var å identifisere og undersøke 
mulige smale og brede personlighetstrekk hos hunder. DMA-testen ble 
utviklet av den svenske arbeidshundeforeningen (SWDA; Falt, 1997) 
hovedsakelig som et verktøy for hundeavl av arbeidshunder. Testen 
brukes nå også til andre hunder, og i mange raseklubber i Swedeni blir 
den brukt som en generell atferdstest for å avsløre hunders reaksjoner 
på forskjellige stimuli. Både vår test og DMA utsetter hunder for en 
rekke forskjellige situasjoner, inkludert møter med fremmede (sosial 
kontakt, hilsen, håndtering), leketester og flere potensielle frykt- og 
aggresjoner som fremkaller stimuli. Samtidig er prosedyren vår 
spesifikk for situasjoner og omstendigheter som er relevante for 
terapeutiske hunder. Undersøkelsen vår måler om hunder er egnet, 
for det meste når det gjelder deres personlighet og lydighet, å bli 
terapihunder; dette er imidlertid bare en forhåndsvalgeksamen, noe 
som betyr at hunder som passerer her ikke nødvendigvis er egnet til 
å jobbe i AAI-økter (dette vil bli undersøkt i den påfølgende eksamen 
etter en treningsprosess).
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Internasjonal sertifisering

International Center of Anthrozoology tilbyr internasjonale 
sertifiseringsprogrammer for menneskehund-team. Det er en vanlig 
måte å sertifisere menneskelige hundelag med ett sertifikat og 
nøyaktige krav hos alle partnerland som bestemte seg for å bli med 
i ICofA. Du kan finne tilknyttede medlemmer på nettstedet vårt:  
www.icofa-aai.com
Det første trinnet med å være et sertifisert ICofA-team er PADAs 
mentale test for hunden. Hvis hunden er egnet for AAI-arbeidet, kan 
teamet ta andre trinn for utdanning og sertifisering for å jobbe som 
frivillig eller profesjonelt team. 

PADAs mentale testprogram 

Personality Assessment for Dogs in AAI er et internasjonalt initiativ, 
oppdaget av forskere og utøvere innen AAI. Det er det første trinnet 
for menneskehund-teamet, det er deres måte å bli sertifisert ICofA-
team.
Mange organisasjoner vurderer hunder med tanke på hvor godt de 
utfører enkle oppgaver som å sette hodet i fanget, gå i bånd, gjøre 
noen triks osv., Snarere enn å se på frykt, omgjengelighet, respons på 
trening, aggresjon, dristighet og aktivitet. Det er forståelig. Det er mye 
lettere å ha en “lydighetskonkurranse” og deretter prøve å analysere 
atferd og personlighet hos hunder. Dette krever spesialundervisning og 
forståelse i dyrs atferd, observasjonsteknikk, analyse, standardisering, 
systematisering osv. Dyrassisterte intervensjoner sies å være et flerfaglig 
tverrfaglig felt, og dette gjelder også når det gjelder evaluering av dyr.
I Erasmus + -project Personality Assessment For Dogs In AAI (PADA) 
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utviklet forskergruppen standardisering av en evalueringsprotokoll 
som ser på den enkelte hundens personlighet og dens evne til å bli 
opplært til å jobbe i AAI. Protokollen utviklet gjennom det prosjektet 
ser på visse egenskaper og måler dem med en Likert-skala. Fratkin et al. 
(2013) sier at atferdsklassifiseringer er mer pålitelige enn atferdskoder. 
De finner at estimater for konsistens av hundens personlighet er 
høyere når de bruker atferdsvurderinger, snarere enn atferdskoder 
(Fratkin et al., 2013).

Testing alder

Hunder, som med mennesker, har forskjellige personligheter, og 
akkurat som mennesker, er deres personlighet ikke fullt utviklet før de 
når modenhet. 
I AAI er det ikke bare hundene som kommer inn i menneskets intime 
soner, men mennesker går også inn i hundens intime soner. Proxemics 
tar for seg hvor mye plass man føler det er nødvendig å stille mellom 
seg selv og andre (Aiello & Aiello, 1974). Det er lite forskning på nærhet 
hos hunder, men det er ganske mye med hensyn til menneskelig 
nærhet. Vi antar at også hunder har disse sonene (MacNamara & Butler, 
2010). Alle raser, uansett om de er avlet for å kjempe, vil vokte, jakte 
eller gjete være sosiale og har små personlige soner som valper og 
unghunder, fordi de er avhengige av at noen gir mat, renser dem osv. 
Når de blir eldre og når modenhet vil det personlige rommet utvide 
seg, avhengig av rasen og hundens personlighet. Hos mennesker,
Barn har små personlige soner, men når de når modenhet, vil disse 
utvide seg. Selv med voksne er det store forskjeller i hvor nær man 
er komfortabel å være rundt andre. Noen klemmer andre, til og med 
fremmede, mens andre synes alt dette er veldig flaut. Personlighet 
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utvikler seg over tid, og spesielt den personlige sonen vil ikke bli 
etablert før hunden har modnet, heller ikke forskjellige former for 
aggresjon eller angst. Derfor anbefaler vi at hundene er fullt modne 
når de testes for egnethet i AAI. Poenget der deres personlighet er 
fullt utviklet, vil variere fra rase til rase. Noen små raser utvikler seg 
tidlig, noen ganger så tidlig som 14 til 16 måneder, andre raser som 
store raser er veldig sent modne, noen så sent som 2,5 til 3 år.
Men det viktigste er at det ikke er noen harde bevis voksen 
atferd kan forutsies i tidlig alder. I metaanalysen deres om 
personlighetskonsistens hos hunder, Fratkin et al. (2013) sett på 
konsistens på personlighetsdimensjoner aggresjon og underdanig 
oppførsel for hunder, testet i valpealder og voksen alder. Respons 
på trening og frykt var betydelig mindre konsistent enn aggresjon og 
underdanighet, men ikke aktivitet. Aktivitet (r = 0,26) var signifikant 
mindre konsistent enn underdanighet og marginalt mindre signifikant 
enn aggresjon (Fratkin et al., 2013). I derimot var det ingen signifikant 
variasjon i konsistens etter personlighet dimensjon blant voksne 
hunder, noe som betyr at det du ser i en test vil sannsynligvis være 
den samme når du tester hunden igjen, uansett når (Fratkin et al., 
2013). Imidlertid må det understrekes at personlighet dimensjoner er 
ikke faste egenskaper hos individuelle hunder, men kan også være 
påvirket av miljømessig og sosial manipulasjon og endring (Fratkin et 
al., 2013).

Egenskaper å se etter i en personlighetstest

Egenskaper klassifiseres ofte i forhold til personlighetsdimensjoner. 
Personlighetsdimensjoner som er relevante for AAI vil være frykt, 
omgjengelighet, respons på trening, aggresjon, dristighet og aktivitet.
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Frykt
For hunder som arbeider i AAI, er det viktigste trekket frykt - eller la oss 
heller si, mangel på frykt. Selv om frykt er en følelsesmessig tilstand 
som er avgjørende for overlevelse hos alle dyr, kan økt frykt hos hunder 
forårsake store dyrevelferdsproblemer. Frykt kan motivere bitteskader, 
noe som selvsagt under ingen omstendigheter skal skje i AAI. Frykt 
kan kategoriseres i sosial og ikke-sosial frykt. Den sosiale kategorien 
inkluderer frykt for ukjente mennesker og hunder (Sarviaho et al., 
2019). Hunder som evalueres for å jobbe i AAI, bør ikke være redd for 
forskjellige mennesker eller andre hunder. Den ikke-sosiale kategorien 
inkluderer frykt for forskjellige gjenstander som nye situasjoner, høye 
lyder, høyder, skinnende eller glatte gulv osv. (Sarviaho et al., 2019).
Frykt for ukjente mennesker og frykt for nye situasjoner er sterkt 
korrelert hos hunder, og begge anses å være tegn på generalisert 
frykt (Sarviaho et al., 2019). Selvfølgelig er traumer eller mangel på 
sosialisering, dårlig morsomsorg og motstridende trening kjente 
risikofaktorer for frykt hos hunder, men høye arvelighetsestimater 
(varierer fra 0,36 til 0,49), indikerer en betydelig genetisk komponent 
til dette trekket (Sarviaho et al., 2019).
Hunder varierer i deres respons på nye situasjoner og ukjente 
mennesker, med reaksjoner som spenner fra ekstrem frykt til høy 
omgjengelighet og nysgjerrighet (Sarviaho et al., 2019). Hunder 
som arbeider med AAI, burde være i den siste kategorien - svært 
omgjengelig og nysgjerrig.
 

Sosialitet
Sosialitet er hundens vilje til å samhandle med vennlige fremmede 
under forskjellige omstendigheter. Noen hundeeiere misforstår 
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underdanig oppførsel og tolker en hund som klatrer på mennesker og 
/ eller slikker dem i ansiktet som veldig sosial. Ofte søker hunder som 
oppfører seg slik, sosial støtte i situasjoner de føler seg ukomfortable 
i, noe som betyr at de er redde og ikke nødvendigvis sosiale. Hundens 
vilje til å samhandle med fremmede er selvfølgelig viktig i AAI, 
og selv om dette er et arvelig trekk, kan hunden lære å ha positive 
forventninger til sosiale interaksjoner med mennesker. 

Respons til trening
De fleste intervensjoner der hunder jobber i AAI tilegner seg også 
noen lærte ferdigheter. Respons på trening er i hvilken grad hunden er 
villig til å jobbe med mennesker, dens lekenhet og hvor raskt de lærer. 
Det kan kartlegges av for eksempel vurdering av lekenhet, generell 
reaksjon på miljøet, engasjement osv.

Aggresjon

Aggressivitet er ikke et trekk vi bør se hos hunder som arbeider i 
AAI. Hunder kan vise aggressiv oppførsel i forskjellige situasjoner, så 
aggresjon kan vurderes i forskjellige situasjoner, for eksempel ved å 
la hunden passere en ukjent hund, og vurdere for ressursforsvar og 
bitehemming. 

• Aggresjon mot andre hunder

Aggresjon mot andre hunder er uønsket, først og fremst på grunn av 
velferdsproblemer knyttet til selve hunden. Men aggresjon mot andre 
hunder vil også påvirke den andre hunden på en dårlig måte, og folk 
rundt vil også bli berørt. Å observere hunder som lunger mot hverandre 
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er noe mange mennesker vil reagere på med frykt. Selv å observere 
aggressiv oppførsel mellom hunder langt unna, eller for eksempel 
gjennom et vindu, kan være traumatisk for mange mennesker. 

• Ressursforsvar

En hund kan forsvare sine ressurser (mat, leketøy, eier og mer) med et 
blikk, et truende kroppsspråk, knurring, bjeffing, knirring, snapping og 
biting. Hunder som forsvarer sine ressurser er ikke akseptable i AAI.

• Bite-inhibering

Hundens motvilje mot å bite mennesker er grunnen til at bitt på 
mennesker vanligvis ikke forårsaker store skader. Bithemming er 
ogsåveldig viktig for sikkerheten i konflikter også mellom hunder. 
Noenhunder har en tendens til å “klemme” hvis noen forårsaker dem 
smerte eller ubehag. Disse advarslene er ikke farlige, men for en hund 
som arbeider i AAI, er det helt uakseptabelt.

Frimodighet

Dristighet kan defineres som et individs generelle tendens til å nærme 
seg nye gjenstander og vilje til å ta risiko. Dimensjonen skyhet - 
dristighet er relatert til omgjengelighet overfor fremmede, lekenhet, 
interesse for jakt, utforskning og fryktløshet. Det er raseforskjeller så 
vel som kjønnsforskjeller med hensyn til dristighetspoeng, der f.eks. 
Menn scorer høyere enn kvinner (Svartberg, 2001).
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Aktivitet

Hunder med høyt aktivitetsnivå kan raskt bli distrahert av miljøet. De 
kan ha vanskeligheter med å behandle det som er viktig, men reagerer 
heller på alt. Hunder som arbeider i AAI, må ikke bli distrahert av 
stimuli i miljøet, som sykepleiere, lukt og andre ting. Når vi jobber med 
hundeassisterte inngrep, er det viktig at dyrs atferd er forutsigbar; 
hundens reaksjoner må forventes og i forhold til stimulansen. Å kunne 
veksle mellom å være rolig og passiv er en viktig egenskap for en hund 
som jobber i AAI.

Helsekrav

Under testen, og mens han arbeider, må hunden oppfylle følgende 
helsekrav. 

1. Hunden må ha vaksiner. Alle vaksinasjoner må dokumenteres av 
en lisensiert veterinær i ditt land.

a. Rabiesvaksinering er nødvendig for hunder, da en 
grunnleggende vaksinasjonsdokumentasjon for rabies bør 
bæres av føreren.

b. Vaksinasjoner mot smittsomme sykdommer, i samsvar med 
forskriftene som er vedtatt i et gitt land og den nåværende 
epidemisituasjonen.

2. Hunden skal være sunn og fri for tegn på ønsker. Hunden skal ikke 
delta på testen (eller inngripen!) Hvis noen av følgende forhold 
oppstår:

a. lekker neseutslipp

b. lekk utslipp fra øynene
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c. Odd luktende ører / sediment i ørene

d. Oppkast 

e. Halthet

f. Apati

g. mangel på appetitt

h. plutselige endringer i atferd 

i. hudproblemer (utslett, hudforandringer, hudmykose)

j. åpne sår

k. deltakelse i en ulykke (hundekamp, bilulykke) - selv om skadene 
ikke er synlige

Krav til PADA-registrering

1. Opprett en ICofA-medlemskonto 
2. Ta introduksjonskurset online 
3. Fyll ut The Dog Helth Screening 
4. Delta på PADA mental test
5. Få PADA-vitnemålet ditt 

1. Opprett en ICofA-konto 

Internasjonalt senter for antrozoologi-nettstedet er en base for alle 
kursene og testene som tilbys av programmet. Ved å opprette en konto 
får du tilgang til online registreringsprosessen, samt Ressursbiblioteket 
hvor du finner støttemateriell. Du kan også registrere deg på 
forskjellige kurs og tester for å fortsette utdannelsen. Da ICofA sørger 
for et profesjonelt program i AAI, må du huske at mange kurs også 
trenger stasjonær opplæring i ditt land, ikke bare e-læringsdelen. 



30

PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

2. Ta introduksjonskurset online 

Før du kan ta PADA-testen din, må du gjennomføre et kort online kurs 
for å vite hvordan du skal forberede deg, hva du skal ta med deg og 
hva vi ser etter i evalueringen. Gjennomføring av kurset oppfyller det 
første av opplæringskravene for å bli et ICofA-team.

3. Fyll ut Hundesundhetsundersøkelsen og 
personlighetssikring 

Ettersom helsen til hunden er en veldig viktig sak, må du under 
registreringsprosessen fylle ut skjemaet for helsehelse, som er en del 
av teamregistreringen. Skjemaet er gyldig i 6 måneder før eksamen. 
Du må legge ved en skanning av hundens helsebok.

4. PADA mental test 

For å starte utdannelsesprosessen med hunden din, må du bestå PADA 
mentale tester. Evalueringen må holdes av en lisensiert PADA-evalu-
ator, og resultatet må legges i PADA-databasen. Du finner listen over 
evaluatorer på ICofAs nettsted (www.icofa-aai.com). 

5. Få PADA-vitnemålet ditt   

Etter evalueringen vil du få sertifikatet direkte til e-posten din. Forsikre 
deg om at den ikke ble merket som “spam”, og hvis du ikke fikk den 
innen 48 timer etter evaluering, kan du kontakte evaluatoren for å 
sjekke hva som har skjedd.
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PADA-diplom

Vitnemålet bekrefter at hunden har bestått mentale tester og at 
den er klar til å starte utdannelse for å være besøkende, terapi eller 
pedagogisk støtte. Vitnemålet er det første trinnet som lar deg fortsette 
utdannelsen som et team: en hund som matcher AAI-personligheten 
og deg - som fører. Husk at den matchende hunden bare er en del av 
å bygge et hyggelig, profesjonelt team - nå er det på tide for deg å få 
riktig utdannelse!

Vitnemålet tillater ikke at du jobber som et team. Du må fortsatt delta 
på profesjonelle kurs og få sertifikatet - både for deg og hunden din.

Hva er fordelene med å ha et vitnemål?

• Hundens data er i International Data Base

• Du er på den internasjonale listen over AAI-håndterere 

• Tilgang til ICofA kunnskapsbibliotek

• Å være en del av det internasjonale vitenskapelige programmet 

• Mulighet for å fortsette utdannelsen din under ICofA-programmer 
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Evaluator Manual 

Evalueringsstandard

Profesjonalitet

Som PADA-evaluator må du demonstrere profesjonalitet under hele 
evalueringsprosessen. Ikke bare under evalueringen av hunden, 
men også når de kommuniserer med håndtere, frivillige og andre 
mennesker i omgivelsene. For å sikre at du har gjort alt for å sikre 
profesjonalitet:

• Hold deg oppdatert med IAHAIO og ICofAs anbefalinger og 
retningslinjer 

• Kommuniser på en vennlig, åpen måte 

• Husk at føreren under evaluering har mange følelser, frykt og tanker 
om sin egen hund. Respekter det og gjør tilbakemeldingene dine 
profesjonelle, objektive og gitt på en vennlig måte.

• Vær støttende for lag

• Gi direkte, klare instruksjoner for å unngå misforståelser. Noen 
ganger er det nødvendig å gjenta instruksjonen når føreren er 
stresset.
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Avgiftspolicy

Ettersom PADA er dedikert til profesjonelle AAI-team, og det blir utført 
av profesjonelle trenere, for å få tilgang til programmet må du betale 
et gebyr. Alle avgifter og informasjon du kan finne på nettstedet vårt.

PADA-kalender  

Alle PADA-evalueringer må bekreftes offisielt på PADA-nettstedet 
med plassering, datoer og evaluatorers navn.
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PADA regler

Dette er en veldig detaljert og spesifikk protokoll med skisserer 
hvordan hundene skal testes. De eneste trenerne som er autorisert til 
å gjennomføre PADA-tester, er sertifiserte PADA-evaluatorer. 

Sjekkliste
Før du starter testen, må du sørge for at du er godt forberedt: 

Plass

• En korridor, eller et inngangsrom, hvor du kan gjøre en introduksjon 
og observere hund-hund-interaksjon 

• Et rom med bord, stoler og seng inne. Døren skal kunne lukkes.

• Trapp

• Korridor, minimum 4 meter lang, hvor du kan slå av lyset.

Utstyr

• Rullestol 

• Krykker

• Hundeskål 

• Hundegodt 

• Hundeleker (en ball, slepebåt, maskot)
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Team: 

• Pada evaluator

• Kameramann / tekniker

• “Publikumsteam” (3-5 personer)

Innlevering av poeng

Testen blir scoret med en mobilapp, og resultatet av teamet blir 
umiddelbart sendt til databasen. Behandleren får resultatet som 
diplom, send direkte på e-post. 
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PADA-PROTOKOLL

Gjennomgå spørreskjemaet: 
Hensikt

Denne øvelsen gir en sjanse til å bli kjent med teamet litt og sjekke 
problemer som kan påvirke evalueringen. Teamet har også en mulighet 
til å bli kjent med testområdet og evaluatorer.

Det er ingen poeng for denne øvelsen, men et team kan identifiseres 
som Ikke klar eller ikke anbefalt for AAI som et resultat av svar på 
spørreskjemaet eller observert atferd.

Ressurser

• Et utfylt skjema for spørreskjema levert av teamet (Dette skjemaet 
er tilgjengelig på PADAs nettsted)

• Sertifikat fra PADA innledende online test (skrevet av behandler 
etter online test)
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Fremgangsmåte

1. Gå gjennom spørreskjemaet mens teamet går rundt i testområdet 
for å bli kjent med det.

2. Se gjennom sertifikatet og sjekk resultatene

3. Sjekk kravene for å bli evaluert og bekreft at teamet er klart for 
evaluering. 

4. Informer behandleren om evalueringsprosedyren og svar på 
spørsmålene om den. Hvis du trenger det, still spørsmål for å 
avklare informasjonen i spørreskjemaet. Skriv notater hvis du 
observerer atferd som roper, kontrolleres nøye under de neste 
testene.
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Øvelse 1: Å gå inn i et nytt miljø

Hensikt

Denne øvelsen gir informasjon om hundens holdning i det nye miljøet. 
Du bør observere hundens kroppsspråk, hvis han / hun er avslappet, 
eller sender stressignaler. Legg også merke til førerens måte å håndtere 
situasjonen på. Det beviser også at hunden kan holde fokus og være 
høflig eller rolig i det nye miljøet. Er viser også at teamet har passende 
sosiale ferdigheter.

Denne øvelsen sjekker også reaksjonen til hunden når den står overfor 
en annen hund og samarbeid med føreren i situasjonen. Du bør følge 
hundens kroppsspråk mens du møter og passerer den andre hunden. 
Det vil gi innfødelsen om hunder holdning til andre hunder og forhold 
til hunden med føreren.

Ressurser

• Nytt miljø hvor PADA-evaluering finner sted 

• Annet menneskehund team (med demohunden, eller teamet som 
nettopp tok testen) 

 

Fremgangsmåte

1. Teamet går inn i rommet, korridoren, hallen. Hunden er på lish. 
Teamet skal gå dit verten eller arrangørene vil vise.

2. I korridoren er det en annen hund med føreren til stede. Hunder 
trenger å passere hverandre uten direkte interaksjon og med 
sikker avstand.
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Øvelse 2: Interaksjon med fremmed 

Hensikt

Denne øvelsen gir informasjon om hundens holdning til mennesker. 
Du bør observere om hunden er vennlig, redd eller aggressiv. Legg 
merke til hundens tilstand av opphisselse, deres vilje til å holde 
kontakten med fremmede og evnen til å takle mild klining.

Ressurser

• Evaluator (fremmed)

Fremgangsmåte

1. Teamet møter evaluator som hilser behandleren.

2. Evaluatoren stiller noen spørsmål, forklarer prosedyrene og 
introduserer PADA-evaluering. 

3. Føreren kan informeres om at han / hun er i stand til å støtte hunden 
under evalueringen. 

4. Evaluatoren klapper hunden på en fin og høflig måte i et kort 
øyeblikk. 
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Øvelse 3: Grov håndtering

Hensikt

Denne øvelsen gir informasjon om hundens holdning under grov 
klining. Du bør observere om hunden godtar det, hvis det er vennlig, 
redd eller aggressivt. Legg merke til hundens tilstand av opphisselse, 
deres vilje til å holde kontakten med fremmede og evnen til å takle 
klining. Det beviser at teamet har passende sosiale ferdigheter og 
kontroll for besøk.

Ressurser

• Stranger - en annen evaluator (forskjellig i øvelse 2)

Fremgangsmåte

1. Teamet møter evaluator som hilser på hunden. 

2. Evaluatoren klapper hunden på en fin måte (for et kort øyeblikk) 
og endrer seg deretter til litt grov.

3. Evaluereren berører hundens kroppsdeler (hode, rygg, poter, 
hale).

4. Evaluatoren utfører grunnleggende veterinærprosedyre - 
kontrollerer ører og tenner.

5. Evaluatoren klemmer eller klemmer hunden bak de fremre potene 
og løfter hunden i 5 sekunder.

6. Evaluator venter på at hunden kommer tilbake.

7. Hvis dosene ikke vil komme tilbake, kan evaluatoren ringe ham / 
henne.
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Øvelse 4: Å ringe hunden

Hensikt

Denne øvelsen gir informasjon om hunder som er villige til å holde 
kontakten med mennesker. Det skjer etter tøff håndtering, så fryktelige 
eller mindre sosiale hunder vil unngå kontakt. Du må observere om 
hunden kommer tilbake til den fremmede etter denne typen kontakt og 
hvor lang tid det trenger å ta avgjørelsen. Fokuser også på varigheten 
av kontakten.

Ressurser

• Evaluator    

Fremgangsmåte

1. Evaluator går tilbake (1,5-2 m), fra hunden. 

2. Evaluator kaller hunden på avstand ved å si ‘Come Name of dog’ 
gjentatte ganger med 2 sek pauser, med en vennlig stemme. 

3. Anropet skal gjentas til hunden nærmer seg eller minst fem ganger.
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Øvelse 5: Gå inn i det nye rommet

Hensikt

Denne øvelsen gir informasjon om hundens holdning i det nye miljøet. 
Du bør følge hundens kroppsspråk hvis han / hun er avslappet eller 
stresset. Det beviser også at hunden kan utforske det nye miljøet høflig 
og rolig. Sjekk hvor mye tid hunden trenger for å sjekke miljøet. Denne 
øvelsen viser lagets sosiale ferdigheter og kontroll for besøk.

Ressurser

• Nytt rom

• Fremmede som sitter i det nye rommet (3-6)

Fremgangsmåte

1. Denne øvelsen starter foran inngangen til det nye rommet. 

2. Hunden skal slippes av båndet før inngangen. 

3. Evaluatoren ber føreren åpne døren og slippe hunden inn. 

4. Hunden kan utforske nye rom og hilser på folk.

5. Føreren kan sitte og observere hundens oppførsel.

6. Folk som sitter i rommet kan hilse på hunden (hvis hunden velger 
dem) 
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Øvelse 6: Empatietest

Hensikt

Denne øvelsen gir en sjanse til å bli kjent med at hunden reagerer 
på menneskets følelser. Empatietest viser om hunden reagerer på 
gråtende person (evaluator).

Ressurser

• Gråtende evaluator

• Rom (samme som i eksempel 4) 

Fremgangsmåte

1. Evaluatoren skal begynne å gråte mens hunden er 2-3 meter unna.

2. Gråtende evaluator skal sitte på en stol. 

3. Evaluatoren kan hukes - ha hodet skjult. 

4. Treningen stopper mens hunden viser interesse eller etter 15 sek. 
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Øvelse 7: skrikende person

Hensikt

Denne øvelsen viser at hunden ikke vil bekymre seg eller bli overbelastet 
når han hører skriket. Denne situasjonen viser at hunden er i stand til 
å jobbe og være fokusert, selv om noen viser sinte følelser. Du kan 
også se om føreren vet hvordan han kan støtte hunden gjennom en 
slik situasjon.

Ressurser

• skrikende person (annen person enn tidligere evaluatorer)

Fremgangsmåte

1. Trening antas å starte når hunden mister oppmerksomheten på 
den gråtende personen og kommer tilbake for å utforske rommet. 

2. Skrikende person skal lage en bråkete skrik.

3. Personen skal skrike når hunden er ca 3 meter unna og ikke har 
kontakt med ham / henne.

4. Etter skriket skal personen ikke bevege seg og se på hunden. 

5. Hvis hunden er for stresset, kan personen vende seg sidelengs 
eller krumme seg.
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Øvelse 8: Bank på døren

Hensikt

Denne øvelsen gir en sjanse til å bli kjent med hvordan hunden 
kan reagere på å banke på døren og den innkommende personen 
(vokterinstinkt). Det er også tredje i en rå øvelse med rare lyder og 
muligens tøffe situasjoner (gråt, skremmende, banking), så det gir 
informasjonen hvor raskt hunden tilvenner miljø og lyder rundt.

Ressurser

• Fremmed banker på døren

• Samme rom (som i ex 5-7)

Fremgangsmåte

1. Treningsstart når hunden mister oppmerksomhet på skremmende 
person og kommer tilbake for å utforske rommet

2. Observasjonen starter når den fremmede banker på døren.

3. Den fremmede banker intenst på døren i 2-3 sek

4. Etter en stund kommer den fremmede inn og sier ‘hei’

5. Den fremmede kan sette seg.

6. Den fremmede møtt av hunden kan svare og klappe ham / henne 
bare litt.
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Øvelse 9: Hundens interesser overfor mennesker 
når de blir kalt

Hensikt

Denne øvelsen viser at hunden er i stand til å forlate en hyggelig 
situasjon og gå til evaluatoren. Det viser at hunden er interessert 
i kontakt med evaluator selv om noen av hundens erfaringer var 
ubehagelige i de forrige øvelsene. Observer viljen til å komme til 
evaluatoren og varigheten av kontakten.

Ressurser

• evaluator

• samme rom (som i ex: 5-8)

Fremgangsmåte

1. Før testen skal hunden ikke være fokusert på evaluatoren. 
Evaluatoren bør være minst 3 meter fra hunden.

2. Human kaller hunden på avstand ved å si ‘Come Name of dog’ 
gjentatte ganger med 2 sek pauser, med en vennlig stemme. 

3. Evaluatoren skal stå opp mens han ringer. 

4. Anropet skal gjentas til hunden nærmer seg eller minst fem ganger.

5. Hund skal komme og være interessert i hva personen tilbyr 
(grunnleggende interaksjon, klining)
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Øvelse 10: Rullestol

Hensikt

Denne øvelsen simulerer en mørk korridor og viser at hunden høflig 
og modig kan gå gjennom. Det viser også at hunden er vant til med 
rullestol og rare gjenstander. Observer om hunden er i stand til å 
samhandle med personen i rullestol. 

Ressurser

• Nytt sted - mørk korridor (lengde: 4-5 meter, bredde: 2-3 meter)

• rullestol

• Evaluator 

Fremgangsmåte

1. Evaluatoren unnslipper rommet fra eks. 5-10, og går til den mørke 
korridoren.

2. Evaluatoren sitter på rullestol i enden av den mørke korridoren. 

3. Føreren tar hunden i bånd. 

4. Teamet går inn i korridoren på en anbefaling.

5. Samtidig kjører evaluatoren mot teamet. 

6. Evaluereren stopper rett før hunden.

7. Teamet passerer evaluatoren på rullestol.

8. Temaet går frem og tilbake til hunden tilvenner situasjonen og 
rullestolen.
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9. Etter noen få turer (2-4) kaller evaluatoren hunden  og oppfordrer 
til samhandling.

10. Hvis hunden er stresset under turene, kan lyset lyse.
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Øvelse 11: Krykker

Hensikt

Denne øvelsen simulerer en mørk korridor (den samme som i 
eksempel 9) og viser at hunden høflig og modig kan gå gjennom. Det 
demonstrerer også at hunden er i stand til å venne personen som går 
med krykker. Hunden tåler støy fra fallende krykker.

Ressurser

• mørk korridor (fra eks. 10)

• Evaluatoren med krykkene. 

Fremgangsmåte

1. Evaluatoren står med krykker i enden av den mørke korridoren. 

2. Føreren tar hunden i bånd. 

3. Teamet går inn i korridoren på en anbefaling.

4. Samtidig går evaluatoren med krykker mot laget. 

5. Evaluatoren stopper 1-2 meter før hunden (midt i korridoren).

6. Evaluatoren slipper krykkene bak og går fremover.

7. Teamet passerer evaluatoren og krykkene.

8. Teamet går frem og tilbake til hunden tilvenner situasjonen og 
krykker (2-7 turer).

9. Hvis hunden er stresset under turene, kan lyset lyse.
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Øvelse 12: Hopp på en seng

Hensikt

Denne øvelsen viser hvordan hunden er forberedt og klar til å hilse 
på personen som ligger i sengen. Sengen kan være en vanskelig 
gjenstand for hunden, da den kan være ustabil og smal. Øvelsen 
sjekker hundens frimodighet, sosialitet, sosialisering og hundens vilje 
til å samhandle med den fremmede i rare omgivelser.

Ressurser

• Evaluatoren ligger i sengen

• seng

Fremgangsmåte

1. Treningen starter når evaluatoren ligger på sengen.

2. Behandler og hund nærmer seg sengen. Hunden er i bånd.

3. Handler ber hunden hoppe på en seng. 

4. Hvis hunden ikke reagerer, kan føreren gjenta kommandoen 
(opptil 5 ganger). 

5. Hvis hunden ikke adlyder, hoppes øvelsen over. 

6. Føreren ber hunden legge seg (opptil 3 kommandoer)

7. Evaluatoren kjæledyr og klemmer hunden etter at hunden har lagt 
seg eller føreren slutter å si kommandoen.
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8. Håndtereren kan gjenta kommandoen “legg ned” hvis hunden 
bremser den.

9. Etter kort tid med klapping (10-15 sek) stopper evaluatoren og 
sjekker om hunden vil be om mer eller rømmer fra sengen. 

Tilleggsmerknader

For mindre hunder kan testteamet gi et trinn som gjør det lettere å 
hoppe på sengen. 
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Øvelse 13: Trapper med eksaminator

Hensikt

Denne øvelsen gir en sjanse til å vise om hunden er i stand til å 
samarbeide med evaluatoren (fremmed). Hvis han / hun er i stand 
til å gå ned / opp trappene. Treningene kontrollerer hunder sosiale 
ferdigheter, dristighet og sosialisering. Følg hundens vilje til å 
overholde kommandoen og hans / hennes kroppsspråk hele veien.

Ressurser

• Trapp

• Evaluereren 

Fremgangsmåte

1. Trening starter når teamet er ved trappen.

2. Handler gir bort båndet og evaluator tar det.

3. Evaluator ber hunden komme med. 

4. Evaluatoren kan oppmuntre hunden (ved å si navnet hans eller 
lage vennlige lyder) til å samarbeide og gå sammen opp og ned 
trappene.

5. Evaluatoren kan gjenta anbefalingen. 

6. Øvelsen avsluttes etter to måter å gå.

7. Til slutt tar hundebåndet. 
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Øvelse 14: Sitt

Hensikt

Denne øvelsen viser at hunden er i stand til å sitte på førerens 
kommando. Hunden skal beholde posisjonen (10 sekunder). Det er 
også nyttig å oppdage hunder som stresser og hundens evne til å 
takle stress mens de arbeider med føreren.

Ressurser

• rom, samme som i test 5-8 

Fremgangsmåte

1. Fører fører til at hunden sitter. 

2. Behandleren kan gjenta kommandoen opptil 6 ganger

3. Når hunden sitter, etter 10 sekunder, kan føreren løslate ham / 
henne. 
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Øvelse 15: Legg deg ned

Hensikt

Denne øvelsen viser at hunden er i stand til å legge seg etter førerens 
kommando. Hunden skal beholde posisjonen (10 sekunder). Det er 
også nyttig å oppdage hunder som stresser og hundens evne til å 
takle stress mens de arbeider med føreren.

Ressurser

• rom, samme som i test 5-8 og 14.

Fremgangsmåte

1. Føreren leter hunden til å legge seg. 

2. Behandleren kan gjenta kommandoen opptil 6 ganger

3. Når hunden har lagt seg, etter 10 sekunder, kan føreren løslate 
ham / henne. 
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Øvelse 16: Lek

Hensikt

Denne øvelsen gir en sjanse til å bli kjent med at hunden er i stand til 
å leke med fremmed etter stressende opplevelser. Hvordan reagerer 
under leken. Hva slags lek hun / hun foretrekker eller vet. Er hunden i 
stand til å fortsette spillet etter gevinster.

Ressurser

• Leker (forskjellige typer)

• Evaluator

Fremgangsmåte

1. Evaluatoren viser hunden et leketøy (har i hånden). 

2. Evaluatoren oppfordrer til å dra leketøy. 

3. Evaluatoren oppfordrer til å hente leketøy. 

4. Hvis hunden ikke er interessert, kan evaluatoren endre leketypen 
eller måten å spille på. 
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Øvelse 17: Mat

Hensikt

Denne øvelsen viser at hunden er i stand til å gi tilbake maten mens 
han spiser. Denne situasjonen viser at hunden kan takle de tapte.

Ressurser

• Skål med tørr mat 

 

Fremgangsmåte

1. Evaluatoren ringer hunden.

2. Evaluatoren holder bollen i 5 sekunder før den blir gitt til hunden. 

3. Evaluatoren setter en bolle på gulvet og holder seg ved siden av 
hunden.

4. Mens hunden begynner å spise, tar evaluatoren bollen bort.
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Øvelse 18: Crowd

Hensikt

Denne øvelsen simulerer en overfylt plass i nærheten av teamet. Det 
viser at hunden kan holde seg høflig i nærheten av føreren når en 
gruppe mennesker nærmer seg fra forskjellige sider. Is demonstrerer 
at hunden er i stand til å forbli under kontroll på offentlige steder.

Ressurser

• Gruppe av mennesker (4-6)

Fremgangsmåte

1. Teamet er midt i en gruppe mennesker som står i sirkelen (2 meter 
avstand fra laget)

2. Hunden er i bånd. 

3. På evaluatorens kommandogruppe nærmer deg teamet (gå 2 
meter foran).

4. Involverte mennesker kan observere hunden, se på ham / henne, 
snakke med hverandre, noe annet samspill er unødvendig.

5. Gruppen gjentar handlingen to ganger.
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Anbefaling

Hensikt

Denne delen gir en sjanse til å informere teamet om deres evne til å 
jobbe i AAI. 

Ressurser

• anbefales for videre trening i dyreassistert intervensjon

• anbefales ikke for videre trening i dyreassistert intervensjon

Fremgangsmåte

1. Etter evaluering be teamet forlate rommet og vente på resultatene.

2. Evaluatorer diskuterer om hundens og førerens oppførsel.

3. Dette er på tide å ta en beslutning om hunden anbefales eller ikke 
anbefales for videre trening i dyreassistert intervensjon.

4. Etter å ha tatt en beslutning skal teamet inviteres.

5. Evaluatoren gir tilbakemelding og informerer om tiden om 
resultatet.
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Poengark

I dette kapitlet gir vi detaljert informasjon om poengarket (vedlegg 
XXX) som fremhever atferdene som skal vurderes i hver øvelse, hvordan 
du bruker arket og hvordan du vurderer de endelige resultatene. Det 
er imidlertid viktig å merke seg at hunder kan utvise noe atferd som 
indikerer stress eller aggresjon som ikke er oppført, fordi poengarket 
ikke kan forberedes for alle omstendigheter / atferd som kan oppstå. 
Således er det også viktig å ta notater om disse tilleggsatferdene og 
omstendighetene som kan påvirke evalueringen, mens du vurderer 
den spesifikke atferden gitt i arket.

For det første er det viktig å markere at vår oppgave under evalueringen 
ikke er å bestemme om en hund er “god”, fordi “alle hunder er gode 
hunder”, men ikke alle hunder som er egnet til å være involvert i 
dyrehjelp. Det er viktig å huske at ved ikke å tillate en hund uegnet for 
AAI, sier vi ikke at hunden er ‘dårlig’, men beskytter en god hund for å 
være kontinuerlig involvert i en stressende situasjon.

All atferd som er oppført i poengarket tilhører en spesifikk faktor som 
beskriver en atferdskategori som hjelper deg med å ta en beslutning 
om hundens tilpasning til AAI. Vi identifiserte fem faktorer:

• Sosialitet mot hunder (DogSoc): Sosial atferd som vises mot en 
annen hund. Denne faktoren gir informasjon om hvorvidt hunden 
kan være involvert i AAI-arbeid når andre hunder er til stede.

• Lydighet (Obed): Lydigheten til hunden.

• Miljø (miljø): Denne faktoren måler hunderes reaksjon på et nytt 
miljø, nytt (ikke-sosialt) element i miljøet og plutselige (sosiale 
eller ikke-sosiale) høye lyder.
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Lydighets- og miljøfaktorer kan forbedres sterkt ved trening, men en 
viktig tilbakemelding for trener, evaluator og behandler hvor mye 
arbeid som trengs.

• Sosialitet mot mennesker (HumSoc): Hundenes sosiale oppførsel 
ble vist mot et ukjent menneske. Høy score indikerer at hunden er 
komfortabel med å være involvert i et sosialt samspill med ukjente 
mennesker, mens lav score kan indikere at selv om hunden kanskje 
ikke viser stress eller aggresjon, er hunden ikke komfortabel med å 
omgås fremmede. Så selv om hunden kan bli trent og kan håndtere 
situasjonen, liker den ikke nødvendigvis den eller er interessert i å 
samhandle med mennesket, som er viktige tilbakemeldinger.

• Stressrelatert atferd (Stress): Disse faktorene måler flere atferd 
som oppstår når hunden er stresset. Dette er en av de viktigste 
faktorene å ta hensyn til i evalueringen fra dyrevelferdssyn.

• Aggresjonsrelatert atferd (Aggresjon): Denne faktoren måler 
aggressiv atferd hos hunder som vises mot mennesker. Dette er 
den andre veldig viktige faktoren å ta hensyn til, men her skal til 
og med en eller to atferd som vises under øvelsene (en eller to 
ganger) føre til utestenging av hunden.

All atferd tildeles en negativ, null eller positiv poengsum, og til slutt 
vil du se sammendraget av disse poengene innenfor faktorene. ‘NA’ 
bør brukes når den spesifikke oppførselen ikke kan måles fordi selve 
situasjonen ikke oppstod (f.eks. Kan du ikke måle om hunden la seg 
på sengen, hvis hunden ikke engang hoppet på sengen). ‘?’ angir 
de situasjonene når du ikke kan ta en beslutning med en gang, for 
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eksempel fordi synet ditt ble blokkert. I disse tilfellene må du sjekke 
videoopptaket av mental testen etter testen for å gi riktig poengsum.

Scores av DogSoc, Obed, Env og HumSoc gir selvfølgelig viktig 
informasjon, men disse kan ha mindre vekt i evalueringen. Når 
det gjelder informasjonen de gir, er det ikke nødvendig å bryte 
ned de samlede poengene i detaljer. Analysene av stress- og 
aggresjonsfaktorene bør imidlertid være strengere og vurderes i detalj. 
For eksempel kan det ha mindre vekt å ha lave score fra bare gjesping, 
eller bare å slikke munnen, men å ha den samme poengsummen fra 
flere forskjellige stressrelaterte atferd er svært viktig. Vi foreslår videre 
at i tilfelle hunden biter, viser bittforsøk eller klikker, bør ikke hunden 
anbefales for videre trening, da det kan være farlig i en terapisituasjon. 

Selv om hunden kan bli opplært til å slutte å vise denne atferden, kan 
det hende at den underliggende indre tilstanden ikke endres, og 
dermed kan oppførselen også fremkalles senere.
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Å gi ‘-1’ for to atferd betyr selvfølgelig ikke at de to atferdene har 
samme vekt. Denne informasjonen håndteres ved å skille oppførselen 
i forskjellige faktorer (se ovenfor). Det er også viktig at evaluatorer 
alltid trenger å score all atferd som oppstår, noe som betyr at hvis du 
ser at hunden gjesper, må du indikere den med ‘-1’ uansett om du tror 
det var et tegn på nød eller noe ellers. Poengarket hjelper deg å være 
objektiv, da det er umulig å si det sikkert hvorfor nøyaktig hunden 
viste den spesifikke oppførselen i det spesifikke øyeblikket. Hvis du 
fremdeles mener at den angitte atferden skjedde på grunn av et annet 
aspekt av miljøet eller indre tilstand, etter å ha gitt poengsummen, 
Du kan indikere disse meningene i kommentarseksjonen som et viktig 
tillegg til hundens oppførsel som vises i den spesifikke øvelsen, noe 
som kan hjelpe deg med å evaluere hunden. Husk at hvis hunden bare 
viser det en eller to ganger, vil dette fremgå av sammendraget og 
dermed ikke ha stor innvirkning på evalueringen. Det kan imidlertid 
også hende at du vil se i sammendraget at oppførselen skjedde flere 
ganger, noe som kan forandre den tidligere visningen din.
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Poengsystemet kan hjelpe deg med å få et mer objektivt syn på 
hundens oppførsel, men det er viktig å understreke at det ikke er noen 
strenge poenggrenser når det gjelder evaluering. For eksempel kan 
du under de spesifikke øvelsene føle at hunden bare viste ett eller to 
stressignaler, men til slutt kan poengsummen avsløre at situasjonen 
var mye verre slik du følte. Poengarket hjelper til med å se om det 
er et alvorlig atferdsproblem (aggresjon, intens stress) som utelukker 
at hunden er egnet som terapihund. Det hjelper også å bestemme 
for både trener og fører om de vil fortsette å jobbe med hunden i 
AAI, hvilke områder det er verdt å fokusere på, og hvor mye arbeid 
som ligger foran dem. Det er imidlertid viktig å merke seg at det uten 
poenggrenser er evaluatorens ansvar, om han / hun anbefaler hunden 
for videre trening i AAI. I tilfelle hunden ikke har lave score, er denne 
avgjørelsen enklere. I tilfelle med lave, spesielt ekstremt lave poeng, 
foreslås det imidlertid at evaluatoren og føreren signerer et dokument 
om at de er klar over de lave poengene, og de anbefaler hunden til 
tross for det. 
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Vedlegg A. 
Godkjenningsskjema for behandler som skal fylles ut og
signeres før mental test.

Evaluatorens navn: ………………………………………………….

Skjema for samtykke fra behandler

JEG, ………………………………………………….

e-post: …………………… 

telefonnummer: …………………………………….. 

godta å frivillig tillate hunden min:

Hundens navn Antall mikrochip Rase Kjønn Alder

å delta på egen risiko i mental test av 

………………………………………………......… (organisasjonens navn), 

på følgende dato: ………………………(DD/MM/ÅÅÅÅ).

Under mentaltesten blir hunden introdusert for forskjellige situasjoner som gjør 

det mulig å måle psykenes egnethet, fysiske tilstand og sikkerheten ved å jobbe 

med den. Alle faser måler forskjellige aspekter av disse detaljene i situasjoner 

som er relevante i forbindelse med dyreassistert intervensjon.

Den mentale testen bruker ikke invasive metoder. Jeg forstår at hunden min 

i løpet av testen vil samhandle med evaluatorene, og testen vil inneholde 

forskjellig utstyr. Dette kan føre til mildt stress, men det vil ikke overstige nivået 

av stress som vel sosialiserte hunder opplever på daglig basis.
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Prosedyrene som kreves for testen og tiden involvert har blitt forklart for meg, og 

alle spørsmål jeg hadde om prosessen har blitt besvart til min tilfredshet.

Jeg godtar å følge instruksjonene gitt av evaluatorene og jeg-Sam er klar over at 

jeg kan trekke hunden min ut av testen når som helst uten å påvirke mitt forhold 

til evaluatorene eller ………………………………………………. (organisasjonens 

navn).

Jeg forstår at den mentale testen blir filmet og at de resulterende media vil bli brukt til 

evaluering og for administrative formål. Den …………………………………………. 

(organisasjonens navn) kan overlevere innspillingen til offisielt personell ved 

forespørsel.

Så vidt jeg vet er hunden min fri for smittsomme sykdommer, den er ikke i varme, 

og den er oppdatert på alle vaksinasjoner som kreves i loven.

I tilfelle hunden min skulle vise tegn på sykdom under eksperimentet, forstår jeg 

at det er min plikt å umiddelbart ta den til en veterinær. Jeg godtar å kontakte 

……………………………….. (organisasjonens navn) etterpå, med forståelse for 

at dette kan påvirke resultatene av testen og sikkerheten til andre hunder som 

kommer til ………………………………….. (organisasjonens navn).

Jeg godtar å holde hunden min i bånd hele tiden, med mindre tillatelse (eller 

forespørsel) er gitt av evaluatorene. Jeg forstår at jeg er ansvarlig for eventuelle 

skader som kan være forårsaket av hunden min.

Jeg har lest og forstått dette dokumentet.

………………… …/…/…………       ………………………………………

 Sted og dato              Eiersignatur
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Vedlegg A. Poengskjema for PADA-evaluering. All atferd som må vurderes 
er oppført under navnet på øvelsen. “Scenario” indikerer viktig informasjon 
for gjennomføring av protokollen som er viktig for evalueringen. “Behaviors 
assessed” inneholder definisjonene / beskrivelsene av den spesifikke atferden 
vi leter etter innenfor atferdskategorien / atferden som er oppført under navnet 
på øvelsen.
“Faktor” indikerer den spesifikke kategorien oppførselen tilhører. Faktorer 
er fremhevet med forskjellige farger for klarhet: (a) Sosial atferd mot hunder 
(DogSoc) er uthevet med lysegrått; (b) Lydighet (Obed) er uthevet med lys rosa; 
(c) Reaksjon på miljøet (Env) er uthevet med gult; (d) Sosial oppførsel mot ukjent 
menneske (HumSoc) er uthevet med magenta; (e) Stressrelatert atferd (Stress) er 
uthevet med grønt; og (f) Aggresjonsrelatert atferd (Aggression) er uthevet med 
blått.

Øvelsens navn og 
atferd /

atferdskategorier

Scenario Atferd vurderes Faktor

Øvelse 1: Møte annen 
hund

Denne øvelsen informerer 
eieren og evaluatorene om 
hunden kan jobbe sammen 
eller i nærheten av andre 
hunder, og skal ikke ha noen 
innvirkning på hundens aksept 
for videre trening.

   

Reaksjon på annen 
hund

Poeng er gitt for samhandling 
når de to hundene passerer 
ved siden av hverandre

Unngå: hunden 
beveger seg bort fra 
den andre hunden ens 
han går;
Frys: Hunden beveger 
seg ikke bakover eller 
fremover; hunden kan 
ikke trekkes forsiktig 
av båndet Beveger 
seg kontinuerlig uten 
å nøle / viser vennlig 
oppførsel

DogSoc

Grusende     DogSoc

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    DogSoc
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Snarling     DogSoc

Bittforsøk eller Snap     DogSoc

Hale mellom bena     DogSoc

Gjesp og / eller Rister     DogSoc

Leppe slikking     DogSoc

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

DogSoc

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

DogSoc

       

Øvelse 2: Møte 
evaluator

Sosial interaksjon med en 
fremmed    

Unngåelse 
(menneskelig)

Når eieren og evaluatoren 
vender mot hverandre og 
evaluatoren samhandler med 
(kjæledyr) hunden

Hunden beveger seg 
bort fra evaluatoren, 
prøver å komme seg 
unna

HumSoc

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression
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Bittforsøk eller Snap     Aggression

Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / eller 
rask pust, løping (rundt), 
trekker i bånd, pesende

Stress

       

Øvelse 3: Grov 
håndtering

Sosial interaksjon med en 
fremmed, økt stimulering ved 
håndtering

   

Flytt deg

Evaluator samhandler med 
hunden på forskjellige 
(ubehagelige) måter mens han 
holder hunden ved halsbåndet

Hunden beveger 
seg bort (prøver å 
bevege seg bort, 
bryter kontakten) fra 
evaluatoren (beveger 
seg i motsatt retning 
som evaluator er)

HumSoc

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression
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Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress

       

Øvelse 4: Ringer 
hunden

Testing av hunders opplevelse 
av tidligere interaksjon    

Antall samtaler

Evaluator går tilbake (1,5-2 
m), hunden skal ikke holdes 
i kragen under klapping; 
Human kaller hunden på 
avstand ved å si ‘Come Name 
of dog’ gjentatte ganger med 
2 sek pauser, med en vennlig 
stemme. Anropet skal gjentas 
til hunden nærmer seg eller 
seks ganger.

Antall kommandoer 
gitt til hunden til den 
når innringeren, eller 
oppgaven avsluttes

Obed

Nærmer seg når kalt  
Enten hunden nærmer 
seg innringeren innen 
0,5 m

HumSoc

Forlater interaksjon  

Enten hunden beveger 
seg vekk fra evaluator 
for mer enn ca 0,5 m 
innen 5 s etter nærmer 
seg ham / henne

HumSoc
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Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression

Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress

       

Øvelse 5: Gå inn i nye 
romfolk

Videre (høyere, intens) sosial 
stimulering. Folk som sitter på 
3 steder, minimum 2 meter 
avstand fra hverandre

   

Å gå inn i rommet  

Forsinkelse for å 
komme inn i rommet, 
dvs. hundens siste 
etappe berører gulvet 
inne i rommet (bak 
dørstokken), etter 
evaluator åpnet dør

Env
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Start interaksjon 
med en menneskelig 
deltaker

 

Antall personer 
i rommet som hunden 
begynner med kontakt 
(stående innen 20-
30 cm fra noen av 
menneskene / unntatt 
handler /, orienterende 
mot det menneskelige 
og stopper der i 2-3 s)

HumSoc

Aktivitetsnivå  

Ligger kontinuerlig 
før leting eller kjører 
kontinuerlig rundt 
i rommet i mer enn 15 s

Env

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression

Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress
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Øvelse 6: Empati test

Kan hunden tiltrekkes av en 
innbydende vokalisering 
(menneskelig gråter); hunder 
bør nærme seg mennesket 
og vise interesse og / eller 
tilbøyelighet for kontakt

   

Interaksjon med gråt 
person

Person (som sitter borte fra 
gruppen) gråter i 15 sekunder, 
eller til hunden når henne

Enten hunden nærmer 
seg personen (innen 10 
cm), ser på personen 
eller ignorerer ham / 
henne

HumSoc

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression

Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress
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Øvelse 7: Skriking 
person

Her tester vi hundens tendens 
til å reagere på en merkelig 
støy, vise interesse uten frykt

   

Se på hvem som helst

Person (som sitter borte fra 
gruppen) skriker et sekund 
(ikke den gråtende personen). 
Vi vurderer bare hundens 
oppførsel i 10 sekunder etter 
skriket.

Se på noen av 
de menneskelige 
deltakerne (unntatt 
handler).

Env

Tilnærming når som 
helst

Vi vurderer bare hundens 
oppførsel i 10 sekunder etter 
skriket.

Komme innen 30 cm 
fra noen av personene 
(unntatt fører)

HumSoc

Gjenoppretting fra 
frysing

 

Fryser: hunden slutter 
å bevege seg helt 
Gjenoppretting: etter 
frysing av begynner 
hunden å bevege seg 
en gang til

Env

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression

Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress
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Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress

       

Øvelse 8: Banking på 
døren

Hunderes reaksjon („hilsen“) 
på å komme inn i kjent 
person; vi forventer rolig 
hilsenoppførsel uten å hoppe

   

Gjenoppretting fra 
frysing

 

Fryser: hunden slutter 
å bevege seg helt 
Gjenoppretting: etter 
frysing av begynner 
hunden å bevege seg 
en gang til

Env

Gå til person

Observasjon starter etter 
bankelyden til slutten av 
rettssaken (inkludert tiden etter 
at personen setter seg ned)

Hunden kommer 
innen 30 cm fra 
den innkommende 
personen

HumSoc

Hoppe  
Hunden hopper på 
den innkommende 
personen

HumSoc

Barking / growling 
(rett etter banking)

    Env

Grusende (at the 
entering person)

    Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression

Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress
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Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress

       

Øvelse 9: Hund 
nærmer seg 
menneskelig når du 
blir ringt

Hundens villighet til å nærme 
seg et menneske    

Antall signaler

Human kaller hunden på 
avstand ved å si ‘Come Name 
of dog’ gjentatte ganger med 
2 sek pauser, med en vennlig 
stemme. Anropet skal gjentas 
til hunden nærmer seg eller 
seks ganger.

Antall kommandoer 
gitt til hunden til den 
når innringeren, eller 
oppgaven avsluttes

Obed

Nå innringeren  

Hunden kommer 
innen 30 cm fra den 
anropende personen 
(ventetid er målt fra 
første samtale)

HumSoc

Forlater interaksjon  

Hunden beveger seg 
bort fra evaluatoren 
i mer enn 0,5 m innen 
5 s etter nærmer seg 
ham / henne

HumSoc

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression
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Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress

       

Øvelse 10: Rullestol
Hund passerer menneske 
i rullestolen i bånd 2x mørkt, 
1x lys

   

Første reaksjon på 
rullestol

Hundenes oppførsel i aller 
første gang ved rullestolen

Trekke: Hundene 
stopper i noen 
sekunder eller beveger 
seg bakover, bare 
fortsetter å gå fremover 
etter at føreren ringer

Frys: Hunden slutter 
å bevege seg helt for 
mer enn 5 s

Unngå: Hunden 
beveger seg vekk 
fra den opprinnelige 
ruten, vekk fra 
rullestolen i det minste 
0,5-1 MOR vekk fra 
rullestolen bak eieren

Tilnærming: Hunden 
beveger seg mot 
rullestol (får innen 30 
cm)

Env
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Senere oppførsel
Hundenes oppførsel i de 
følgende forsøkene (den første 
reaksjon er ikke inkludert her)

Trekke: Hundene 
stopper i noen 
sekunder eller beveger 
seg bakover, bare 
fortsetter å gå fremover 
etter at føreren ringer

Frys: Hunden slutter 
å bevege seg helt for 
mer enn 5 s

Unngå: Hunden 
beveger seg vekk 
fra den opprinnelige 
ruten, vekk fra 
rullestolen i det minste 
0,5-1 MOR vekk fra 
rullestolen bak eieren

Tilnærming: Hunden 
beveger seg mot 
rullestol (får innen 30 
cm)

Env

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression

Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress
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Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress

       

Øvelse 11: Krykker

Hund passerer menneske som 
beveger seg med krykker / 
dropeed krykker i bånd 2x 
mørk, 1x lys

   

Første reaksjon på 
rullestol

Hundenes oppførsel i aller 
første gang ved rullestolen

Trekke: Hundene 
stopper i noen 
sekunder eller beveger 
seg bakover, bare 
fortsetter å gå fremover 
etter at føreren ringer
Frys: Hunden slutter 
å bevege seg helt for 
mer enn 5 s
Unngå: Hunden 
beveger seg vekk 
fra den opprinnelige 
ruten, vekk fra 
rullestolen i det minste 
0,5-1 MOR vekk fra 
rullestolen bak eieren
Tilnærming: Hunden 
beveger seg mot 
rullestol (får innen 30 
cm)

Env

Senere oppførsel
Hundenes oppførsel i de 
følgende forsøkene (den første 
reaksjon er ikke inkludert her)

Trekke: Hundene 
stopper i noen 
sekunder eller beveger 
seg bakover, bare 
fortsetter å gå fremover 
etter at føreren ringer
Frys: Hunden slutter 
å bevege seg helt for 
mer enn 5 s
Unngå: Hunden 
beveger seg vekk 
fra den opprinnelige 
ruten, vekk fra 
rullestolen i det minste 
0,5-1 MOR vekk fra 
rullestolen bak eieren
Tilnærming: Hunden 
beveger seg mot 
rullestol (får innen 30 
cm)

Env
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Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression

Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress

       

Øvelse 12: Hopp på 
en seng

Sosial nærhet, lydighet 
signaler og oppførsel på 
ustabil overflate

   

Antall signaler HOPP

Målet er å se hvor komfortabel 
hunden er i en uvanlig 
situasjon med en kjent person; 
slike situasjoner kan oppstå 
i terapeutiske økter.

Kommandoen skal gjentas 
til hunden hopper eller seks 
ganger

Antall kommandoer gitt 
før hunden adlyder

Obed
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Hoppe på sengen  
Enten hunden hoppet 
på sengen eller ikke

Obed

Antall signaler LAG 
NED

Kommandoen skal gjentas 
til hunden hopper eller seks 
ganger

Antall kommandoer gitt 
før hunden adlyder

Obed

Ligg ned  
Enten hunden ligger 
eller sitter kontinuerlig 
på sengen

Env

Flytte vekk
Under evaluatoren kjæledyr og 
klemmer hunden

The dog moves away 
Hunden beveger seg 
bort fra personen

HumSoc

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression

Hale mellom bena     Stress

Kroppsspenning
Spenning i hundens ansikt og 
hele kroppen

Leppene løftes, 
øyenbrynene skiftes, 
spente ører

Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress
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Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress

       

Øvelse 13: Trapper 
med evaluatoren Samarbeid med fremmed    

Antall signaler

Hundens vilje til å følge en 
kjent person i bånd uten å nøle 
mye i en merkelig situasjon 
(trapp).

Kommandoen skal gjentas til 
hunden går eller seks ganger.

Antall kommandoer gitt 
før hunden adlyder

Obed

Går med den 
fremmede

Evaluatoren skal ikke trekke 
hunden, hunden skal følge 
henne i løs bånd

Hundens første ben 
berører trappen

Obed

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression

Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress
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Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress

       

Øvelse 14: Sett deg 
på signalet

Demonstrasjon av lært 
handling på verbalt signal    

Antall signaler

Signal skal gis på typisk 
måte med relativt liten 
kroppsbevegelse, gjentas med 
2 sek pauser til hunden utfører 
handlingen.

Kommandoen bør gjentas 
til hunden adlyder eller seks 
ganger.

Antall kommandoer gitt 
før hunden adlyder

Obed

Lydighet   Adlyder / adlyder ikke Obed

Å ha stillingen  

Varighet fra å adlyde 
til hunden skifter 
stilling eller oppgaven 
avsluttes

Obed

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression

Hale mellom bena     Stress
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Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress

       

Øvelse 15: ‚Lay ned 
‘på signalet

Demonstrasjon av lært 
handling på verbalt signal    

Antall signaler

Signal skal gis på typisk 
måte med relativt liten 
kroppsbevegelse, gjentas med 
2 sek pauser til hunden utfører 
handlingen.

Kommandoen bør gjentas 
til hunden adlyder eller seks 
ganger.

Antall kommandoer gitt 
før hunden adlyder

Obed

Lydighet
Innenfor spesifikk tidsgrense: 
30 sek?

Adlyder / adlyder ikke Obed

Å ha stillingen  

Varighet fra å adlyde 
til hunden skifter 
stilling eller oppgaven 
avsluttes

Obed

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression
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Bittforsøk eller Snap     Aggression

Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress

       

Øvelse 16: „Stå” på 
signal

Demonstrasjon av lært 
handling på verbalt signal  

Antall signaler

Signal skal gis på typisk 
måte med relativt liten 
kroppsbevegelse, gjentas med 
2 sek pauser til hunden utfører 
handlingen.

Kommandoen bør gjentas 
til hunden adlyder eller seks 
ganger.

Antall kommandoer gitt 
før hunden adlyder

Obed

Lydighet   Adlyder / adlyder ikke Obed

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression
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Bittforsøk eller Snap     Aggression

Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress

       

Øvelse 17: 
Interspesifikk lek

Leken samhandling med en 
kjent person    

Spiller 
Leketøy A: dragkamp

Leketøy B: henting

Om hunden og 
evaluatoren engasjerer 
seg i et teaterstykke

HumSoc

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression

Hale mellom bena     Stress



108

PERSONALITY ASSESSMENT
FOR DOGS IN ANIMAL 
ASSISTED INTERVENTION

Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress

       

Oppgave 18: Mat - 
besittelse

Det er to faser:
Første: hunden får foretrukket 
mat i et slag og får lov til å 
spise
Andre: evaluator tar bort 
maten og holder den 
i hendene i 5 sekunder
All atferd målt før du gir maten 
og etter at du har tatt den bort

   

Før du gir mat
Målt når evaluatoren bare 
står foran hunden, før han gir 
maten (5 sek)

Hopper på evaluatoren 
eller ikke

Obed

Etter take away
Etter at evaluatoren tar maten 
bort (5 sek)

Hopper på evaluatoren 
eller ikke

Obed

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression
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Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress

       

Øvelse 19: Trengsel

Videre (høyere, intens) sosial 
stimulering, etterligning av 
mulige lignende hendelser 
under behandlingsarbeidet

   

Unngå / hopp  

Unngå: Hunden 
beveger seg bort fra 
menneskene som 
nærmer seg (prøver 
å gå ut av kretsen av 
mennesker) 

Hopp: Hunden hopper 
på det nærliggende 
mennesker

HumSoc

Grusende     Aggression

Bjeffing eller annet 
type vokalisering 
(sutring osv.)

    Stress

Snarling     Aggression

Bittforsøk eller Snap     Aggression
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Hale mellom bena     Stress

Gjesp og / eller Rister     Stress

Leppe slikking     Stress

Kroppsholdning  

Lav kroppsholdning: 
hale mellom bena, ører 
ned, generelt senket 
statue

Stress

Overbegeistret 
oppførsel

 

Hopping / ”biting”, 
slikking, høyt og / 
eller rask pust, løping 
(rundt), trekker i bånd, 
pesende

Stress
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