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Datum

2015-08-10
Vård och stöd
Birgit Albrektsson, Catarina Rydén

Dnr: KS 2014-227

Vårdhundsteam
Beredning
Beredning
Beslut

Vårdutskottet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

2015-08-19
2015-09-08
2015-09-30

Sammanfattning
En motion inlämnades i juni 2014 till kommunfullmäktige från Hela Edas
Lista, Hans Nilsson, angående införande vårdhundsteam i Eda kommun.
Motionen överlämnades till vårdutskottet och verksamheten vård och stöd
för besvarande. Vårdutskottet såg positivt på förslaget i motionen och vård och
stöd verksamheten fick uppdraget att starta en utredning om möjligheterna att
införa vårdhundsteam i Eda kommun. Vårdutskottet har vid två tillfällen
beslutat om förlängd utredningstid p.g.a. arbetsbelastningen inom
verksamheten vård och stöd. En arbetsgrupp bestående av två
områdeschefer inom äldreomsorg har nu genomfört utredningen.
Under väl ordnade förhållanden är vårdhundsteam ett bra redskap i
äldreomsorgen. Det är viktigt att hundföraren har erfarenhet av vård och
äldreomsorg, samt att alla regler som finns runt hanteringen av vårdhund
följs. Hundföraren får inte räknas in i grundbemanningen utan fungerar som
en resurs och behandlingsmetod.
De regler/risker som gäller angående vårdhund regleras av socialstyrelsen.
Hänsyn till hundrädda, allergier och smittspridning är viktigt att tänka på.
Det kommer nya regler om smittskydd avseende djur i vården, det bör
därför avvaktas med införandet av vårdhundsteam tills förändringen är
känd.
Om det i framtiden finns mer ekonomiska resurser så bör det övervägas att
införa vårdhundsteam.
Beslutsunderlag
Motion Hela Edas Lista 2014-06-10
Vårdutskottet 2015-06-10 § 95
Tjänsteskrivelse vård och stöd 2015-08-10
Förslag till beslut
Vårdutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta följande:
Under rådande ekonomiska förhållande, brist på kvalificerad baspersonal
samt nya smittskyddsregler bör man avvakta med införande av
vårdhundsteam.

Eda kommun

Datum

Sida

2015-08-10
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Beskrivning av ärendet
Hundar förekommer inom vård och omsorg, men utbredningen är okänd.
I Sverige finns ett ökat intresse att använda vårdhund i äldreomsorgen och
på särskilt boende. Sällskapsdjur uppfyller spontant vissa grundregler:
•
•
•
•
•

Värderar inte
Lyssnar
Stödjer
Visar empati
Använder ickeverbal kommunikation

Hundar användes redan på 1700 och 1800-talet i vårdsammanhang, då var
det främst i vård av personer med psykiska besvär.
Syfte
Syftet med vårdhundsteam är att det ska vara en positiv upplevelse för de
personer som bor på särskilt boende. Det är viktigt att se närmare på det
vetenskapliga stödet för effekter av en allmän psykosocial insats som en
vårdhund ger de äldre. De regler/risker som gäller angående vårdhund
regleras i ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)”.
När vårdhunden ska arbeta tillsammans med sin förare är det viktigt att det
blir säkert även för hunden. Äldre som är rädd för hundar skall också
skyddas så de ej blir utsatta för rädsla. Hänsyn till allergier och
smittspridning är också viktigt att tänka på. Regler runt det finns i ”Hundar i
vård och omsorg vägledning gällande regelverk utgiven 2014 av
socialstyrelsen”.
Genomförande
För att införa vårdhund/terapihund krävs att det genomförs en grundlig
utredning på våra demensboende angående allergier och eventuella brukare
som är rädda för hundar. Det är också viktigt att hundföraren har utbildning
och lämplighet att hantera de situationer som kan uppkomma på ett
demensboende. Följande utbildning krävs för bli godkänd som
vårdhundsteam:
•
•
•
•
•

Lämplighetstest gällande både hund och förare.
Utbildningen ges till stor del på distans och pågår på halvtid under ett år.
Utbildningsåret innehåller sex två dagars träffar på vårdhundskolan.
Mellan träffarna ingår praktik samt litteratur, studier och hundträning.
Efter godkänt test diplomeras förare och hund som vårdhundsteam.

Ekonomisk konsekvens/finansiering
Total kostnad för hund och hundförare är cirka 200 000 kr. Efter
genomgången utbildning blir kostnaden cirka 300 000 kr per år.
Anställningsformen måste vara tydlig, tidsbegränsat kontrakt med hund och
hundförare.

Cecilia Hane
Verksamhetschef vård och stöd
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef vård och stöd

EDA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Motion: Inför vårdhundsteam i Eda kom un
Dnr

2014 -06- • 0

.

Hundar och katter har länge funnits som sällskapsdjur på vissa vårdboenden. Nytt sen några
år tillbaka är att hundar och förare utbildas till vårdhundsteam. En vårdhund har valts ut i
ett praktiskt test innan den tränas tillsammans med sin förare. I Sverige finns det omkring
100 vårdhundsteam i ett 50-tal kommuner. Uppsala, en av pionjärerna på området, har fem
vårdhundar.

Ett oavvisligt krav på vårdhunden är att den med orubblig trygghet klarar möten
även med människor som exempelvis har ett yvigt rörelsemönster eller uppvisar
andra ovanliga beteenden. Hunden ska verkligen tycka om att möta nya människor och
spontant ta kontakt på ett balanserat sätt. Hunden ska ha ett naturligt intresse för
kontakt med patienterna. Framförallt ska vårdhunden - alltid! - vara trygg,
förutsägbar och pålitlig (Vårdhundskolan, 2012).
Patienten kan träna följande funktioner med vårdhunden:
Minnesträning
-

Kommunikation och språk
Problemlösningsförmåga
Ökat välbefinnande och självkänsla
Socialt engagemang
Fokus och koncentration

-

Balans och muskelstyrka

-

Finmotorik, greppförmåga, precision och förflyttning (av egen kraft)

Resultatet blir en ökad livskvalitet. Behovet av lugnande medicin vid oro och ångest sjunker
vilket i sin tur minskar oönskade bieffekter av läkemedel, som fallolyckor.

Förutom träning av funktionsförmågor går träningen ut på att minska oro, dämpa
agitation, minska nedstämdhet och förebygga depression (Vårdhundskolan, 2012).
Vi tror att demensvården är ett lämpligt område att börja med. Erfarenheter från andra
kommuner visar att träning med vårdhundar även gett goda resultat för strokepatienter, för
personer med psykisk ohälsa, inom handikappsomsorgen och för vård i livets slutskede.

Hela Edas Lista föreslår:
att Eda kommun, för att höja kvaliteten inom vården, inför vårdhundsteam.
att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka om det i Eda finns någon vårdutbildad
hundägare som är intresserad av att utbilda sig och hunden till ett vårdhundsteam.
Hans Nilsson
Hela Edas Lista

Bilaga
Pressmeddelande från Uppsala kommun: Nu går doktor Bosse i pension.
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Lyssna

Nu går "doktor Bosse" i pension - Sveriges första certifierade vårdhund
avtackas
'Vård & bildning
Uppsala kommun var först ut i landet med att anställa en egen vårdhund på remiss. Nu går bowrn Bosse i pension med
svansen högt. I sju år— femtio hundår— har han tränat äldre och personer med demens, psykisk ohälsa eller behov av
rehabilitering. Vård & bildning tackar honom med ett saftigt ben för trogen tjänst, medan fem vårdhundskollegor arbetar
vidare.
En vårdhund är precis som en polishund utvald utifrån bra egenskaper och tränas intensivt av sin egen vårdhundsförare.
För att bli certifierade måste de tillsammans klara 50 olika moment och att jobba i många olika miljöer och med olika
patientgrupper.
— Bosse har mött hundratals människor under sitt arbetsliv, hans förmåga att uppmuntra till samspel och aktivitet samtidigt
som han kan lugna och trösta har gjort honom till en perfekt vårdhund, berättar Mia Boivie, vårdhundsförare inom Vård &
bildning.
Vård & bildnings vårdhundar är inga "husdjur", sällskapshundar man bara klappar för trivselns skull. Bosse har under sin
anställning arbetat utifrån individuella träningsprogram för varje person han hjälpt, ute på rehab-center, äldreboenden och
boenden för människor med psykisk ohälsa. Idag har Vård & bildning fem vårdhundar, alla av olika ras och med olika karaktär.
Gemensamt är att de används för träning av fysik, minne och social samvaro. Självklart är de också ett ivrigt samtalsämne
bland de äldre efter sina besök på vårdboenden.
—Det finns boenden s om står innanför dörren och väntar när vi kommer och som blir lilca oroliga ombunden blir sjuk som om
det gällde en nära anhörig, berättar Mia. Så Bosse har inte bara varit en "personlig tränare", han har också varit en verklig vän
för många.
Avtackningen sker på Alla hjärtans dag, fredagen den 14 februari kl. 10.00
Avtackning av Bosse sker på Uppsala kommun Vård & bildning, Fyrisborgsgatan 1, Uppsala.
För mer information
Christina Gustafsson, affårsornrådeschef, telefon 018-72764 19.

Redaktör: Inga-Lena Andersson Uppgiftslämnare: Gunvor Nilsson
Uppdaterad den 13 februari, 2014
Dela med andra:
Rek om m e nciv i

En person rekommenderar detta. Bli den första bland dina vänner

