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Jag går genom korridoren på Årstagården där personal och boende samlas för 

lunch vid tolvtiden utanför matsal och personalrum. Framför mig går Mia med 

Bosse. Hans stolta nos pekar mot taket som den brukar på en boxer. Genom 

grupperna av människor går som ett eko av leenden och ”Hej Bosse!” när vi 

passerar. Hej Bosse, hej Bosse, nämen hej… ansikten spricker upp när vi går förbi. 

Vårdhund berör både personal och boende, ingen tvekan om det. 
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I den här rapporten presenteras en utvärdering av två vårdhundsprojekt vid två särskilda 

boenden i Uppsala kommun, Årstagården och Balder. Bakom projekten står 

Äldrenämnden och Äldrekontoret i Uppsala kommun. Äldrenämnden tog i mars 2006 ett 

policybeslut att profilera sig som husdjursvänlig kommun. Detta konkretiserades bl.a. i 

projektet Djur i vården. Äldrekontoret tillsammans med Allmänna arvsfonden blev 

huvudfinansiär av Vårdhundskolans utbildning som startade våren 2008 med syftet att 

utbilda vårdhundar och vårdhundsförare för arbete med äldre på särskilda boenden. 

Redan året före startade ett pilotprojekt med vårdhund och vårdhundförare på 

Årstagården. Balders projektverksamhet startade ungefär ett år senare. Båda 

boendeprojekten har Äldrekontoret finansierat med regeringens stimulansmedel för 

utveckling inom äldreomsorgen. Projekten är en del av en större satsning där andra 

särskilda boenden i Uppsala kommun numer också ingår. Årstagården var under 

utvärderingen ansvarig för den praktiska utbildningen av nya hundteam och deras 

introduktion på några av dessa boenden.  

Utvärderingen hade flera syften enligt Äldrekontorets önskemål. Ett syfte var att 

undersöka vilka effekter för den äldre som det är möjligt att utläsa av projekten. 

Utvärderingen har utgått från de mål med vårdhundsverksamhet som Vårdhundskolan har 

formulerat och hur dessa implementerats lokalt i de respektive projekten. Detta omfattade 

t.ex. om vårdhund kan engagera den äldre personen till framsteg eller om träning med 

vårdhund kan bevara personens funktioner. Ytterligare en fråga som utvärderingen skulle 

besvara var vilken kvalitet som uppnåddes för den äldre i projekten. Kvalitet har i det här 

sammanhanget definierats som säkerhet och kontinuitet i verksamheten. Dessa 

kvalitetsaspekter har länkats till organisatoriska faktorer som vuxit fram efterhand som 

projekten har utvecklats. Därför ingår en genomgång av hur projekten har förändrats över 

tid. I utvärderingen ingick också ett moment i vilket verksamhet med umgängeshund 

jämförs med vårdhundsverksamhet eftersom Äldrekontoret önskade se i utvärderingen 

om effekter med tränad vårdhund alternativt kunde uppnås med umgängeshund. En 

forskare vid NISAL, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande har 

genomfört utvärderingen.  



6 

 

Vad är vårdhund och umgängeshund? 

Vårdhund är en hund som använts i rehabiliterande verksamhet med äldre och som 

utbildats enligt Vårdhundskolans koncept. Vårdhund används för en rad syften. 

Minnesträning och kognitiv träning t.ex. för ökad koncentration, samt motorisk och 

social träning är alla centrala syften. Vårdhundsarbete har främst fokus på människor 

med förvärvade hjärnskador, t.ex. genom stroke eller demens. De hundar som är aktuella 

för utbildning väljs ut efter ett speciellt test som Vårdhundskolan genomför. De ska vara 

sociala, lydiga, lugna och får inte visa aggressivitet vid en eventuell provokation. Det 

ställs höga krav på dessa hundar. De som klarar testet genomgår en träning i både 

generell lydnad och får sedan lära sig en rad olika övningar och lekar som ska 

genomföras tillsammans med den äldre personen1. Flera av dessa övningar är mycket 

avancerade och kräver god timing hos hunden och en känslighet för en äldre person. Ett 

exempel är att vårdhunden ska kunna hämta en kastad boll för att sedan lämna den i 

handen på en person som har nedsatt rörlighet i händerna. Hunden förväntas då kunna 

behålla bollen så länge så att personen hinner ta ett stadigt tag i bollen för att inte tappa 

den. Det finns olika leksaker och redskap för olika övningar: bollar, tärningar, 

memoryspel mm. Interaktion med vårdhund behöver inte alltid innebära att man 

använder leksaker. Umgänge med hunden kan helt enkelt vara att klappa den, prata med 

den eller bara ligga bredvid den. Målet kan då vara att skapa lugn hos någon som är 

orolig och kanske kunna ta bort behovsförskrivning av lugnade preparat. Vårdhund kan 

också användas med syftet att motivera en person till att gå ut eller delta i någon 

aktivitet2. 

Vårdhundsverksamhet omgärdas av en rad regler för säkerhet som omfattar både 

människa och djur. Vårdhundens hälsa och skydd är säkerhetsaspekter som måste tas 

omhand. Hunden är alltid kopplad i mötet med den äldre för att minska risken för fall hos 

de äldre genom snubbling eller av att en hund blir glad och hoppar upp på personen. 

Hund i koppel är också en försäkran för en person, personal eller boende, som är rädd för 

hund. Det är enligt vårdhundskolans riktlinjer av yttersta vikt att hygienfrågor, allergier 

                                                       
1 Se Höök 2010. 
2 Ibid. 
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och praktiska frågor tas upp med hela personalen innan vårdhund införs i verksamheten. 

Alla personer uppskattar inte hund och deras oro måste tas på allvar3.   

Verksamhet med umgängeshund har betydligt lösare konturer än vårdhundverksamhet. 

Det som skiljer de båda åt är att umgängeshunden används på ett betydligt friare sätt än 

vårdhund. Det kan vara en hund som går fritt på ett särskilt boende och umgås på egen 

hand med de äldre. Hunden kan vara ägd av personal, av person som bor på det särskilda 

boendet eller av själva boendet.  

Följande definitioner används i rapporten: 

Vårdhund: Hund som tränats och certifierats eller som är under utbildning enligt 

konceptet som utvecklats av Vårdhundskolan i Uppsala.  

Vårdhundförare: Vårdhundförare som genomgått träning vid Vårdhundskolan eller som 

är under utbildning. 

Umgängeshund: Hund som används lösgående för fritt umgänge med äldre på särskilt 

boende eller i annan verksamhet för äldre. 

Forskning om hund i äldreboenden 

Forskning pekar på hundars stora betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre så väl 

som yngre4. Studier har bl.a. visat att hundar kan påverka sina ägares hälsa till det bättre5, 

att umgänge med hund kan ha positiv inverkan på vår hormonella status6 och att hundar 

kan stödja sina ägare i samband med svår sjukdom7. De flesta studier har gjorts utanför 

Sverige, ofta i USA. Forskningen visar också att olika terapier med husdjur, i synnerhet 

hundar, har gett goda effekter på människor8. Många studier har genomförts om 

användning av hund i omsorg om och terapier för äldre i vanligt särskilt boende eller i 

särskilt boende för demens9. Flera har visat att aktiviteter och terapeutiska möten med 

hundar har lugnande inverkan på aggressivt beteende hos demenssjuka och stimulerar till 

                                                       
3 Ibid. 
4 Wells 2007. 
5 McNicholas et al. 2009.  
6 Uvnäs-Moberg 2000.  
7 Beck-Friis et al. 2007.    
8 Brodie och Biley 1999.  
9 Filan och Llewelyn-Jones 2006, och Perkins et al. 2008.  
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ökad social interaktion mellan personer med demens10. Möten med hund kan förbättra 

demenssjuka äldres allmänna psykologiska status11 samt minska apatin hos dessa äldre12.  

Även i särskilt boende som inte är inriktat på demens kan social interaktion stimuleras, 

t.ex. i gruppsituationer där hund är närvarande13. Den äldres upplevda ensamhet på 

äldreboende kan minskas av enskilda besök av hund14. Hund kan stimulera till motion 

och utevistelse. En studie visade att längden på en promenad ökade när en hund var 

med15.  

Flera av studierna ovan gäller besökande hund eller terapeutiska möten med hund i grupp 

eller enskilt. Det har också genomförts studier om effekter av umgängeshund som bor 

permanent på särskilt boende. En studie visade på att vistelse av hund på ett sjukhem inte 

orsakade de problem man hade befarat. Hunden var uppskattad av alla på sjukhemmet 

men personalen var mer förtjust i hundens närvaro än de äldre16. Också en umgängeshund 

kan minska aggressivt och oroligt beteende17 liksom stimulera till förbättrat socialt 

beteende18. Denna studie påvisade ingen skillnad i effekt på socialt beteende av 

besökande eller permanent boende hund. En annan jämförelse mellan boende och 

besökande hund visade däremot att hunden som bodde på avdelning minskade depression 

och förvirring hos de äldre i högre grad än den besökande hunden. Den hade också mer 

uppiggande effekt och minskade tröttheten hos de boende19.  

Även om många studier alltså visar att möten med hund har positiva effekter på äldre i en 

rad avseenden så är det emellertid få studier som har visat långsiktiga effekter20. En 

artikel21 diskuterar svårigheterna att studera effekter av hund eftersom en variabel, dvs. 

närvaro av hund, måste studeras i relation till de många andra förhållanden som också 

kan ha samtidig påverkan. 

                                                       
10 Richeson 2003, Perkins et al. 2008, Churchill et al. 1999, och Kongable et al. 1989.  
11 Kawamura et al. 2007. 
12 Motomura et al. 2004.  
13 Fick 1993.  
14 Banks och Banks 2002.  
15 Herbert och Greene 2001 
16 Winkler et al. 1989.  
17 McCabe et al. 2002.  
18 Kongable et al. 1989.  
19 Crowley-Robinson et al. 1996. 
20 Filan och Llewelyn-Jones 2006, Kawamura et al. 2007, och Winkler et al. 1989. 
21 Perkins et al. 2008. 
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Metodologi 

Utvärderingen gjordes med kvalitativ metod enligt önskemål från Äldrekontoret. 

Kvalitativ forskning söker detaljerad och fördjupad kunskap om projekten genom 

kvalitativa intervjuer och observationer22. Alla intervjuer har innehållit frågor som avsågs 

generera fria och egenformulerade svar från den som intervjuades. De hade i hög grad 

karaktären av samtal. Äldrekontoret la speciellt vikt vid att de äldre skulle komma till tals 

i utvärderingen. Intervjuer har därför genomförts med nio äldre personer som har 

omfattats av verksamhet med vårdhund, fem på Årstagården och fyra på Balder. 

Intervjuerna på Årstagården gjordes i anslutning till en träningssession med vårdhund för 

att underlätta för deltagare med minnessvårigheter. De resterande fyra intervjuerna 

genomfördes utan föregående träningssession. Hunden var emellertid närvarande vid tre 

av dessa intervjuer. Intervjuerna omfattade frågor om vad intervjupersonerna tyckte om 

hundverksamheten. Till de av deltagarna som led av demens riktades huvudsakligen 

intervjufrågorna mot här och nu samt mot känsloaspekter av mötet med hunden, dvs. 

sådant som en människa med demens kan bemästra och förstå23. Till samtliga intervjuade 

ställdes emellertid också frågor som krävde något mer abstrakta reflektioner. Intervjuer 

med boende varade mellan 15 och 30 minuter.   

Intervjuer av personer med olika professionell bakgrund som medverkade i projekten har 

också genomförts, t.ex. enhetschef, vårdhundsförare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 

Dessa intervjuer som varade ungefär en timme, handlade om projektens framväxt, deras 

mål och resultat samt verksamhetens inriktning.  

Observationer har också genomförts både individuella och i grupp samt vid träning av 

hund. De flesta sessionerna spelades in med video för att närmare kunna analysera 

samspelet mellan vårdhundförare, vårdhund och den äldre personen. De dokumenterades 

också med s.k. fältanteckningar där forskaren skriver ner detaljerade beskrivningar av 

observationer. (Se Bilaga 1 för observationstillfällen). Förutom dessa strukturerade 

observationer så har hund och vårdhundförare observerats när de rört sig i sitt vardagliga 

sammanhang i sina respektive boenden. Verksamheterna har också dokumenterats med 

foto.  
                                                       
22 Patton 2002. 
23 Dewing 2002 och Pratt 2002. 
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Data om umgängeshundsverksamheter har samlats in genom intervjuer och observationer 

på två särskilda boenden som drivs av HSB omsorg, på avdelningar och en 

dagverksamhet samt genom telefonintervjuer med främst enhetschefer på sex andra 

särskilda boenden. Dessa intervjuer var något kortare än de på Årstagården och Balder 

och fokuserade mål, verksamhet och policyfrågor. Fem boende eller deltagare i 

dagverksamhet på HSB omsorgs enheter har också intervjuats.  

Dokument av skilda slag har bidragit till datainsamlingen genom en genomgång av 

projektens policydokument, årsrapporter, skriftliga presentationer och liknande. Samtliga 

tillgängliga remisser och journaldokumentation har gåtts igenom översiktligt samt några 

med högre detaljeringsnivå.  

Etiska reflektioner 

Studien har utformats med behov och kapacitet hos människor med demens, t. ex. var 

intervjuerna utformade så att de inte skulle upplevas som stressande24. Rekryteringen av 

deltagare har också tagit särskilda hänsyn till detta. I den mån äldre inte kunnat ge 

informerat samtycke till att delta så har de intervjuades anhöriga eller goda män gett 

informerat skriftligt samtycke till att personen medverkade i studien. En anhörig till 

person som deltog gav muntligt samtycke. Även om detta förfarande användes så 

tillfrågades personerna om de ville vara med eller inte när själva intervjun och 

observationerna genomfördes. Alla tackade ja till deltagande. Ingen situation uppstod 

som gjorde att det var nödvändigt att avbryta datainsamlandet. De äldre deltagarnas 

identiteter är dolda, vilket var ett utlovat villkor för deltagande. Personalen blev också 

informerade om frivilligheten i medverkan. Däremot var det inte möjligt att garantera full 

anonymitet på grund av det begränsade antalet medverkande i studien. Utvärderingen 

granskades av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping. Ett etiskt tillstånd 

bedömdes inte som nödvändigt av kommittén men utvärderingen fick rekommendationen 

att genomföras (Diarienummer 2010/11-31).  

                                                       
24 Hellström et al. 2007. 
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Utvecklingen av de två projekten 

Årstagården är ett boende för människor med demens. Det har nio avdelningar med 79 

lägenheter och drevs under utvärderingen av kommunens omsorgsorganisation Uppsala 

vård & bildning. Balder har tre avdelningar för tillsammans 51 personer. En av dessa 

avdelningar är inriktade på människor med demens. Balder drevs av Förenade Care AB 

under utvärderingsperioden. Både Årstagården och Balder deklarerade sig öppet som 

vårdhundsboenden sen en tid tillbaka före utvärderingen. Det gjorde t.ex. att ny personal 

var inställd på att det fanns hundar på boendet.   

Årstagården från början 

Årstagårdens vårdhundprojekt är ett pionjärprojekt som i hög grad var involverad i 

starten av Vårdhundskolan genom en ansökan om stimulansmedel. Årstagårdens 

hundförare arbetade där som lärare 2008 och 2009. Projektet började i lite större skala på 

en avdelning som startades speciellt för detta. Intervjuer visar att projektet rönte stort 

intresse. Man fick många gånger fler ansökningar till tjänsterna som lystes ut vid starten 

än vad man normalt får i en vanlig rekrytering av medarbetare. Successivt har alla 

avdelningarna kommit med i projektet och under utvärderingsperioden var alla 

avdelningarna involverade i hundverksamheten. Årstagårdens arbete har uppmärk-

sammats. Under utvärderingen besökte personal från andra enheter i Stockholms län 

hundvårdsverksamheten för att inspireras av Årstagårdens arbete, eller blev 

vårdhundpersonal och enhetschef inbjudna för att berätta om sin verksamhet.  

Vårdhundföraren, som är undersköterska, arbetade ensam med verksamheten under det 

första året. En arbetsterapeut knöts till projektet 2008. Vårdhundförare och arbetsterapeut 

har tillsammans utvecklat arbetssätt och dokumentering. Årstagården har sen starten gjort 

åtskillnad på intervention som görs med remiss och hundassisterad aktivitet utan remiss. 

Arbete med remiss, som dominerade arbetet helt under utvärderingen, var prövande och 

ganska allmänt hållet det första året. En remiss kunde enligt vårdhundföraren skrivas ut 

för att ge den gamla personen ”en trevlig stund i vardagen”. Ett annat förhållningssätt 

etablerades när arbetsterapeuten kom in i bilden. Arbetsterapeutens perspektiv med fokus 

på förmågan hos den enskilda individen korsades med vårdhundförarens långa erfarenhet 

av demensvård som undersköterska. De två var eniga om att verksamheten blev mer 
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professionaliserad på det viset. Ledningen har stöttat verksamheten hela tiden. 

Arbetsterapeuten var den enda anställda som förutom vårdhundföraren hade gått en 

utbildning om arbete med vårdhund som Vårdhundskolan arrangerade.  

Under utvärderingen framkom att vårdhundförare och arbetsterapeut tillsammans 

planerade de flesta aktiviteterna och genomförde det mesta av de remisstyrda 

verksamheterna tillsammans. Arbetsterapeuten valde ut vem som ska tränas med 

vårdhund i samråd med annan personal t.ex. sjuksköterska. Vårdhundförare arbetade 75% 

av heltid bara med vårdhund och arbetsterapeuten mellan sex och tio timmar i veckan i 

vårdhundsverksamheten som en del av sin övriga verksamhet. En sjukgymnast som 

kommit tillbaka från tjänstledighet förväntades också gå in aktivt i teamet framöver. 

Även sjuksköterskor deltog i bl.a. remissförfarandet men mindre frekvent de senaste 

åren.  

Individuell träning och aktivitet har genomförts från starten. Gruppträning infördes från 

2009. Hundassisterad aktivitet bestod av informella besök på avdelningarna.  

Årstagårdens verksamhet har präglats av stor kontinuitet. Ingen nyckelperson har slutat 

under projekttiden och vårdhundsföraren har haft god framförhållning och flexibilitet 

med sina hundar. Detta har bidragit till kontinuitet i verksamheten. 

Balder från början 

Balders hundverksamhet startade med att Uppsala kommun erbjöd intressenter att söka 

stimulansmedel till ett sådant projekt våren 2008. Balder ansökte om att vara med och i 

oktober startades verksamheten. Enligt enhetschefen var det uttalade målet från början att 

minska behovsförskrivning av lugnande läkemedel genom att använda vårdhund vid akut 

oro hos boende.  

Vårdhundsverksamheten vid Balder har påverkats av olika faktorer, planerade och 

oplanerade händelser. Enhetschefen menade i intervjun att utvecklingen av verksamheten 

har gått från ett ganska strikt förhållningssätt med fokus på vårdhunden till ett friare och 

med flexibelt arbetssätt med fler hundar. Man kan skönja tre stadier i verksamheten. Från 

starten genomgick en sjuksköterska och en undersköterska utbildning vid Vårdhund-

skolan och arbetade tillsammans under den första perioden med sjuksköterskans hund 

som certifierades som vårdhund, med främst oplanerade hundinsatser till enskilda 
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individer vid akut oro och smärta. Stimulansmedel finansierade totalt en undersköterska 

på halvtid 2009 och 2010. Ytterligare en undersköterska deltog också utan formell 

utbildning med sin hund det första året. Arbetet började på avdelningen för demens men 

spreds sedan till samtliga tre avdelningar. Efterhand började man också införa arbete med 

remiss, där vårdpersonal, läkare, sjuksköterska och rehabiliterande personal deltog i att 

identifiera personer som kunde ha glädje och nytta av umgänge med vårdhund. Arbetet 

hade fokus på enskilda individer.  

Mellan oktober 2009 och april 2010 blev det ett avbrott i den ordinarie verksamheten 

därför att Balder genomförde en randomiserad studie med kontrollgrupp av bl.a. 

vårdhundens effekt på medicinförskrivning. Sjutton personer mötte vårdhund tre gånger i 

veckan enskilt och i grupp medan 17 personer ingick i en kontrollgrupp som inte fick 

möta vårdhund alls. Denna intensiva period följdes av tre månader när ingen 

vårdhundsverksamhet genomfördes på Balder.  De olika perioderna följdes upp med 

datainsamling25. 

I april slutade sjuksköterskan som varit central i den första tidens arbete. Då återstod den 

andra utbildade vårdhundföraren (undersköterskan) som inte hade egen hund. Från maj 

började arbetet med att bygga upp verksamheten igen med ytterligare två personer i 

personalen. Dessa medarbetare påbörjade utbildning vid Vårdhundskolan men ingen av 

dem genomförde utbildningen. En av dessa personer slutade sin tjänst under 

utvärderingen.  

Vid utvärderingens början hade tre vårdhundförare mellan sex och tolv timmar i veckan 

för hundverksamhet att dela på. En av dessa personer var ansvarig för aktiviteter på 

Balder. Hon hade ca sex av dessa timmar men kunde inom ramen för sitt aktivitetsarbete 

arbeta nästan dubbelt så mycket med hund. Det nya vårdhundsteamet bestod vid 

utvärderingens slut av två vårdhundsförare och en arbetsterapeut. Arbetet var tänkt att 

ledas av arbetsterapeuten som skrev samtliga remisser. En sjukgymnast och en läkare var 

också kopplade till projektet. Det framkom i flera intervjuer att man tyckte att samarbetet 

hade varit för svagt inom gruppen förut och att man hade börjat utveckla sig som team på 

ett sätt som var nytt. Vårdhundsföraren som också arbetade som undersköterska hade sen 

                                                       
25 Forskningsperioden ingår inte i den här rapporten eftersom studien kommer redovisas inom kort i en 
masteruppsats.  
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en kort tid tillbaka alla torsdagar till sitt förfogande för hundverksamhet. En annan person 

ersatte då henne på hennes ordinarie tjänst. Hon menade att det gav arbetsro och hon 

slapp dåligt samvete för att andra arbetskamrater fick täcka upp för henne på avdelning.  

Balders verksamhet bestod under utvärderingen av individuell träning med remiss samt 

friare aktiviteter med hund som t.ex. spontana besök hos enskilda eller på avdelning.  

Vårdhundar i projekten 

Både Årstagården och Balder har haft flera vårdhundar utbildade eller under utbildning. I 

samtliga fall så ägdes hundarna av personal, oftast vårdhundförare. Det finns en rad olika 

raser som är passande som vårdhund och som används i äldreomsorg. I flera intervjuer på 

både Årstagården och Balder framkom att olika hundar passar för olika slags verksamhet 

beroende på temperament och storlek. Man använde de olika hundarna i respektive 

projekt till olika uppgifter. En vårdhundförare påpekade att det viktigaste är att hunden 

inte är för livlig. Enligt intervjuer så är det för- och nackdelar med en hund beroende på 

egenskaperna. En stor hund passar bra eftersom den syns väl och inte orsakar att en äldre 

snubblar, men å andra sidan kan samma hund vara svår att hålla om den skulle vilja ge 

sig iväg. Dubbelt koppel, dvs. ett som hölls av vårdhundförare och ett av den äldre 

samtidigt, användes alltid när man gjorde en promenad med en äldre person och hund. 

Sådana promenader gjordes också med personen i rullstol. Koppel användes av 

säkerhetsskäl genomgående vid aktiviteter med vårdhunden på de båda boendena. En 

vårdhundsförare påpekade att även om hon litade på sin hund så kunde hon inte vara helt 

säker på hur den skulle reagera om det kom en främmande hund. Då är det säkrast att 

använda koppel. Vid ett tillfälle under fältarbetet blev Laban orolig och drog i kopplet på 

ett sätt som var ovanligt. Det visade sig att han kände av en främmande hund bakom en 

stängd dörr. Den var på besök och hunden reagerade på den innan vi, vårdhundföraren 

och jag, såg den.  

Även om lugnet hos hunden är viktigt så nämndes i flera intervjuer hundens förmåga att 

ta egna initiativ. ”En hund ska inte vara för disciplinerad för då får man inte de oväntade 

situationerna”, sa en av hundförarna. Observationer visade att även i kontrollerad träning 

kan en relation mellan hunden och den gamla personen uppstå som vårdhundföraren inte 

har full styrning över och heller kanske inte behöver styra. Hunden och den gamla 
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personen kan tillsammans börja göra en övning på ett annat sätt än som var planerat och 

initierat av vårdhundföraren. En vårdhundförare sa i intervjun att ”jag känner ofta att jag 

inte är inblandad. Jag kan bara stå och vänta och Tindra får arbeta själv”. En annan 

vårdhundförare talade om hur hunden kan lugna en orolig person i ”närheten som de 

skapar tillsammans”. Detta pekar på att vårdhunden och den gamla personen bygger en 

gemenskap i situationen som bara de har tillträde till. 

På både Årstagården och Balder arbetade man med mångsidig hundsäkerhet dvs. både 

den äldres, personalens och hundens säkerhet. Båda boendena hade nedskriven policy för 

t.ex. smittspridning, allergier samt hundens respektive den äldres säkerhet vid eventuella 

provokationer. Dessa dokument hade tagits fram i samarbete med medicinsk personal och 

annan personal. Hunden fick t.ex. inte besöka en avdelning som drabbats av 

vinterkräksjuka eller där någon person bodde som var bärare av MRSA. Vid eventuella 

allergifall så gick personalens och de boendes intressen före hundverksamhetens. Två 

sjuksköterskor sa emellertid i intervjuer att allergier inte hade varit något problem. På 

både Årstagården och Balder hade antalet allergiska visat sig vara mycket färre än de 

hade befarat. Båda menade att om någon säger att han eller hon är allergisk så kan det 

mycket väl vara uttryck för något annat, t.ex. att personen helt enkelt inte uppskattar 

hund. Båda boendena hade haft eller hade någon personal eller boende som var rädda för 

hunden eller inte tyckte om hund. I samtliga fall hade det gått att organisera 

verksamheten på ett sådant sätt att hund och personen ifråga inte möttes.  

Även hunden måste ha en viss nivå av säkerhet eftersom det finns faror för en vårdhund. 

Vårdhundföraren på Årstagården berättade om ett tillfälle i början på projektet när hon 

inte varit tillräckligt vaksam och en demenssjuk man tog ett kraftigt tag i nackskinnet på 

hennes hund och skakade den. På både Balder och Årstagården hade hundarna ett 

utrymme där de kunde vila sig mellan arbetspassen. Det framkom också av intervjuer att 

det är viktigt att hunden hade nöje av att arbeta som vårdhund. Observationer bekräftade 

att sett från hundens horisont fanns många skäl för att den skulle trivas. Den får mycket 

uppmärksamhet, godis och blir ofta klappad och kliad. Den får hålla på med aktiviteter 

som roar en hund, som att jaga bollar och leta efter leksaker.  
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Bild 1 Joker blir klappad under en vårdhundssession 

 

Det var delade meningar bland personal i hundteamen huruvida olika vårdhundförare kan 

arbeta med samma hund. Årstagården hade arbetat med många hundar och en 

vårdhundförare. Arbetsterapeuten på Årstagården framhöll i intervjun att samspelet 

mellan hund och förare är alltför kroppsligt för att hunden ska kunna fungera med flera 

vårdhundförare. Det kräver stor flexibilitet som övas upp mellan två individer, dvs. hund 

och förare, enligt henne. Vårdhundförarens arbete är krävande eftersom denne samtidigt 

måste anpassa övningen till den äldre individen och situationer som uppstår under 

träningen medan fokus på det som ska göras måste behållas. Erfarenheter från Balder där 

man arbetat med flera vårdhundförare och få hundar visade att olika hundar hade haft 

skilda förutsättningar för att acceptera olika vårdhundförare. En hund hade bara fungerat 

med en vårdhundförare medan en annan accepterade flera vårdhundförare.  

Hundar på Årstagården 

Bosse är vårdhundspionjär och var med från starten. Bosse var nu sju år under 

utvärderingen och började bli en äldre gentleman. Maja, också en boxer, var tänkt att 
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ersätta Bosse när han pensioneras och hon var med i verksamheten under en period. Hon 

visade sig dock ha ett medfött höftfel så hon ersattes av Stabbe, en ung labrador som var 

under utbildning. Under utvärderingen hade vårdhundsföraren en valp under träning, 

Åke, en kinesisk nakenhund med päls. Joker, bostonterrier och vårdhund, har också varit 

engagerad länge. Han var emellertid ”sjukskriven” för överansträngning en längre period, 

pga. de medfödda andningsproblem den rasen har. Bosse och Joker användes under 

utvärderingen i den rehabiliterande gruppträningen samt vid besök på avdelning. Stabbe 

användes i individuellt anpassad träning. Lille Åke var än så länge mest ”gosedjur” men 

intervjuer med personal visade att han också hade använts framgångsrikt för att lugna och 

motivera personer med aggressivitet.  

Vårdhundsföraren vid Årstagården hade alltså en väl genomtänkt strategi för hur man 

bygger upp ett hundstall. Det gäller att ha framförhållning och också om möjligt en 

flexibilitet om en hund skulle bli sjuk, skadad eller kanske dö.  

Hundar på Balder 

Även på Balder har det arbetat flera hundar sen starten men bara en utbildad vårdhund, 

Tindra, en Leonberger. Under utvärderingen var två hundar i tjänst, Laban, en halvstor, 

förhållandevis smidig springerspaniel, med stor social kapacitet, och Lissy, en livlig och 

smidig cockerspaniel. Dessa hundar har fyllt olika funktioner beroende på sina 

egenskaper. Tindra, mycket stor och lugn, ingav förtroende och stadga, medan de mindre 

hundarna, Lissy och Laban, har fått representera glädje och lek i högre grad.  

Den praktiska hundverksamheten 

Det har i båda projekten funnits ett uttalat mål att arbeta med hund på ett sätt som avsågs 

leva upp till en högre ambition än umgängeshundsverksamhet. Vårdhundföraren på 

Årstagården kallade hunden ett terapeutiskt redskap. Det framkom i flera intervjuer att 

även om en hund är trevlig att möta och påminner om det vardagliga, så ville man också 

utnyttja den terapeutiska potentialen i arbete med vårdhund. Observationer bekräftade att 

vårdhundsverksamhet är en kombination av glädje och arbete. Den äldre personens glädje 

över mötet med vårdhunden under rehabiliterande träning skapar ett sammanhang som 

stärker förutsättningarna för att träningen ska lyckas. En vårdhundsförare sa att de boende 
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ofta säger nej till rehabiliterande träning. ”Men inte med hunden, då accepterar de”, 

berättade hon. ”Vi kan kasta boll, jag och en boende, men det blir inte samma sak”. Hon 

menade att om hunden är närvarande så blir det meningsfullt på ett annat vis.  

Observationer och intervjuer visade att den praktiska hundverksamheten vid både 

Årstagården och Balder hade en rad olika sociala, fysiska och emotionella mål som inte 

alltid gick att särskilja från varandra. Ett träningstillfälle eller ett möte med grupp eller 

enskild hade inte sällan flera mål samtidigt. Utvärderingen visade att många äldre 

personer på både Årstagården och Balder hade stor glädje och nytta av möten och träning 

med hund. Intervjuer och journalanteckningar visade emellertid att verksamhet med hund 

inte fungerar för alla och att alla inte vill träffa hund. Denna insikt genomsyrade de 

praktiska verksamheterna så att de skulle passa olika individer. 

Arbetet på Årstagården 

Arbetet med remiss vid Årstagården har gällt både gruppträning och individuella 

interventioner. Varje person som fick en remiss mötte vårdhund och vårdhundförare ett 

antal gånger enskilt för bedömning om fortsatt intervention skulle ske enskilt eller i 

grupp. Hur många möten introduktionen krävde berodde på personens intresse för 

hunden, samtycke till fortsatta möten och personens sociala förmågor. Remisserna 

utvecklades efter hand och orsaker till remittering samt interventionerna förändrades. 

Remitteringen var inte samordnad med sjukgymnastens verksamhet.  

Gruppövning på remiss 

Under hösten 2010 träffades tre grupper, en för herrar och två blandade könsmässigt. 

Dessa grupper träffades en gång i veckan i ”hundrummet” i bottenvåningen. 

”Hundrummet” var ett ganska litet rum möblerat för träning med vårdhund och försett 

med leksaker och rekvisita. Vid de fyra tillfällen som jag var närvarade, två gånger i 

herrgrupp och två i blandad grupp, så kom personal med från avdelningen och hjälpte de 

deltagande att ta sig dit och därifrån. Vid dessa tillfällen gjordes olika lekar och övningar 

där vårdhunden, Bosse eller Joker, hjälpte till. Åke var också med en stund i början för att 

kelas och gullas med vilket var mycket uppskattat av några deltagare. Vid två tillfällen 

spelade gruppen bowling. Vårdhundens huvudsakliga uppgift var att visa var personen 

som kastar klotet ska stå och att hålla riktningen. Det gick lika bra att delta i rullstol som 
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stående med eller utan rullator. Andra övningar innebar att hantera bollar på lite olika 

sätt, t.ex. gömma en boll som hunden fick leta upp eller kasta dem på en förstorad 

darttavla där bollarna kunde fastna. De bollar som trillade ner på golvet tog vårdhunden 

hand om och lämnade tillbaka. Hunden fick också hoppa genom en ring eller över en 

pinne som en av deltagarna höll på olika höjd. En annan övning gick ut på att kasta 

tygpåsar med ärtor i färgglada burkar. Alla påsar som hamnade utanför lyfte hunden i 

burkarna.  

Vid ett tillfälle spelade gruppen också memory där hunden valde bland de upp- och 

nervända korten. Det uppstod då ett spänningsmoment när alla undrade om hunden skulle 

välja rätt kort, vilket han inte alltid gjorde. Sådana misstag skapade allmän munterhet och 

de flesta av deltagarna skrattade åt att det gick fel liksom de blev imponerade om det  

Bild 2 Kast med ärtpåsar under gruppövning 
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någon gång blev rätt. Det blev också förvåning när hunden började lämna tillbaka 

ärtpåsarna till den som hade kastat istället för att lägga dem i burkarna som hans uppgift 

egentligen var. Då skrattade alla. Det uppstod också spontana samtal och kommentarer 

runt hunden, om hans svans, om hur fin han är och liknande. 

Grupperna var sammansatta på så sätt att individerna hade liknande intellektuella och 

fysiska förmågor så att de kunde träffa personer som var på samma nivå och göra något 

trevligt tillsammans. Enligt arbetsterapeuten var gruppträningen särskilt viktig för de som 

inte hade kommit så långt i sin sjukdom. Arbetsterapeuten poängterade att träffen med 

hunden knyter samman personer som egentligen kanske bara har en sak gemensamt; att 

de bor på samma ställe. Det sociala målet med gruppträningen var framträdande. Det var 

inte bara genomförandet av en övning som var tänkt att vara det intressanta för varje 

enskild individ, utan de skulle också engageras när de andra gör övningen. Observationer 

vid gruppövningar visade att det pågick hela tiden ett samtal som i hög grad hölls igång 

av vårdhundföraren genom att hon ställde olika frågor om hur övningen gick, påpekade 

olika saker som hände, frågade de deltagande hur de tyckte att man ska lösa olika 

problem som uppstod etc. Detta väckte deltagarna och aktiverade dem. 

Träning på avdelning genomfördes en period därför att de flesta i en speciell grupp kom 

från samma avdelning. Avdelningsalternativet visade sig emellertid ha nackdelar 

eftersom deltagarna förlorade koncentrationen. I en intervju med en undersköterska som 

var med vid dessa tillfällen sa hon att de äldre gärna frågade om hjälp med olika saker när 

omvårdnadspersonal var närvarande. Men hon sa också att det var ett väldigt bra sätt att 

få inblick i hur vårdhundsträningen faktiskt gick till. En annan omständighet som talade 

emot att träningen genomfördes på avdelning, enligt arbetsterapeuten, var att 

”hundrummet” också gav deltagarna en anledning att lämna avdelningen och tillbringa en 

stund i en annan miljö.  

Gruppträningen började på Årstagården för att så många som möjligt skulle få träffa 

vårdhund. Det var stor efterfrågan inte minst bland anhöriga på att deras respektive 

familjemedlemmar skulle få träffa hund. Från starten 2009 fram till och med våren 2010 

hade 40 personer berörts av gruppträning i totalt 11 grupper. Av dessa hade fyra varit 

herrgrupper, tre damgrupper och resten blandade. Mellan fyra och sju personer deltog i 

varje grupp. Närvaron varierade. I princip innehöll varje grupp någon eller ett par 
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individer som antingen var med vid alla träningstillfällena eller uteblev helt. De flesta 

personerna uteblev en eller ett par gånger. Genomgången av journalerna visade att av de 

som mött hund var en övervägande del män, ca 60%, trots att det är fler kvinnor som bor 

på Årstagården. Arbetsterapeuten trodde att kvinnor generellt är mer socialt försigkomna 

och behöver mindre stöd för att klara isolering och negativ sinnesstämning. Därför hade 

färre valts ut till vårdhundsträningen. 

Den vanligaste anledningen till att få remiss var nedsatt balans, dålig koordination och 

därmed fallrisk. Andra vanliga orsaker till remittering var passivitet, svag förmåga till 

meningsfull aktivitet eller svag fokuseringsförmåga. Ett stort antal personer remitterades 

också för svag social kompetens, inkluderat nedsatt språk- och uttrycksförmåga. Dessa 

orsaker utgjorde tillsammans mer än hälften. Mindre frekvent förekommande orsaker 

inkluderade nedsatt styrka och rörlighet, nedsatt gångförmåga och ork, oro, rastlöshet och 

aggressivitet samt dålig orienteringsförmåga. Remisserna var samlade i respektive 

persons journal som också innehöll dokumentering av hur träningen hade utfallit. Av de 

40 individerna valdes tio ut för ett närmare studium av dokumenten. Se vidare avsnittet 

om effekter av vårdhundsverksamhet.  

Enskild intervention på remiss 

De personer som hade svårt för att tillgodogöra sig gruppträning genom att de inte kunde 

koncentrera sig på vad andra gjorde eller inte fungerade socialt i gruppen fick enskild 

intervention, ofta på sitt rum. Många av dessa hade förutom sin diagnosticerade demens 

också en psykiatrisk diagnos som försvårade socialt engagemang. Antalet personer har 

varierat något över åren. (Se Tabell 1). 2007 och 2008 var remisserna i hög grad inriktade 

på individer med depression och passivitet eller helt enkelt för att de önskade träffa hund 

eller för att anhörig önskade att de fick träffa hund.  

 

Tabell 1 Antal personer som omfattats av enskild remiss på Årstagården per år. 

  2007  2008  2009  2010 

Antal personer  8  21  24  12 
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Arbete utan remiss 

Hundassisterad aktivitet som genomfördes utan remiss bestod framför allt av besök på 

avdelningar. Dessa genomfördes i den mån vårdhundföraren hade tid. Ambitionen var 

emellertid enligt vårdhundföraren att varje avdelning skulle få besök varje vecka. Vid ett 

sådant besök där jag var närvarande mötte fem personer hunden i dagrummet. 

Vårdhundföraren hade med sig leksaker som skickades runt bland de äldre; olika bollar 

som tränade handens taktila förmåga. En dam som satt i rullstol gav vårdhunden godis 

och klappade honom. Att döma av de ansikten som lyste upp och engagemanget runt 

hunden och bollarna var besöket uppskattat av samtliga närvarande med undantag för en 

av damerna.  

Arbetet på Balder 

Arbetet med remiss på Balder har sett olika ut under de tre olika perioderna. Remisser 

började användas efterhand och inte i så stor skala enligt intervjuer med hundförarna. 

Arbetet utan remiss var mer omfattande under perioderna när inte forskning bedrevs. 

Arbetet med och utan remiss dokumenterades tillsammans och på samma sätt. 

Under den första perioden 2008-09 bedrevs verksamhet på demensavdelningen. Det var 

dokumenterat sju av tolv boende som fick träffa vårdhund med eller utan remiss. Av 

dessa personer träffade en person hunden en gång, medan de andra träffade hunden 

mellan fyra och tio gånger utspridda under en sexmånadersperiod. Skäl till möten med 

vårdhund samt mål för interventionen var också redovisade för några av personerna som 

inte hade remiss. Aktiviteter som personen hade deltagit i under mötet fanns redovisade 

och kommentarer över hur mötet hade förlöpt. De flesta hade mött hund med syftet att 

dämpa oro. Möten skedde i regel på personens rum eller som utevistelse på promenad. 

Aktiviteter som genomfördes på personens rum var oftast att kamma hunden, klappa den, 

ge den godis och leka med den.  

 

Tabell 2 Antal personer som mött vårdhund på Balder per år. 

 2008 / 2009 Forskningsperioden 2010 

Antal personer 7 17 23 
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Under perioden efter forskningsprojektet från maj 2010 fanns 23 personer 

dokumenterade totalt. Av dessa var tolv män och elva stycken kvinnor. I 

dokumentationen redovisades också spontana eller planerade möten med hund som en 

kort berättelse om varje träff.  Mötena ägde rum i personens eget rum, i dagrum eller 

utomhus.  

Arbete med remiss 

Åtta personer, fyra i taget, hade remiss från maj. Fyra personers träning var pågående vid 

utvärderingens slut. Remisserna hade målen att dämpa oro och ångest, samt att öka 

personens balans och att träna rörlighet i framförallt händer och armar. Enhetschefen 

berättade att arbetet som baserades på remiss var tänkt att vara i sex veckor för varje 

individ och omfatta två träningstillfällen varje vecka med efterföljande utvärdering. Detta 

hade inte gått att genomföra i något fall enligt dokumentationen. Av de åtta personer med 

remiss träffade hunden en person endast en gång därför att intresset från den äldres sida 

var för litet, medan de övriga träffade hunden två till fem gånger.  

Remisserna var skrivna av arbetsterapeut. Vårdhundsföraren berättade att hon 

konsulterade arbetsterapeuten inför genomförandet av remitterad träning för att utveckla 

de bästa övningarna för personen som skulle tränas. De hade en uppsättning olika 

övningar och verktyg som bollar, hundspel och godis som gick att använda till olika 

träningsmoment.  

Arbete utan remiss  

Arbete utan remiss gjorde enligt intervjuerna att så många som möjligt kunde träffa hund. 

Även om en remiss inte fanns så kunde det ändå finnas ett mål med ett möte med en 

person enligt en av hundförarna, men det kunde också vara spontana möten i dagrum. 

Vårdhundföraren sa att hon ofta gick en runda på avdelning tillsammans med hunden för 

att se om någon ville träffa hund eller var orolig. En annan vårdhundförare sa att hon 

utformade aktiviteter med hund för speciella individer vars behov hon hade identifierat 

genom sin kunskap om de äldre.  

Femton personer var dokumenterade med icke remitterade möten med hund. Sju personer 

träffade hunden endast en gång medan de övriga träffade hunden mellan två och sex 

gånger. De flesta träffarna, 21 stycken, ägde rum i dagrummet och ibland var det den 



24 

 

äldre personen som tog initiativet till mötet enligt anteckningarna. I något fall tog 

personen också initiativ till att ta en promenad med hunden. Även ett spontant möte 

kunde utvecklas till ett träningstillfälle, t.ex. när hunden fick hoppa över en kvinnas ben i 

dagrummet. Tio av mötena var promenader eller trädgårdsvistelse. De möten som ägde 

rum på personens rum, tretton stycken, liknade mötena med remiss, dvs de innehöll lekar, 

godis, kel med och kamning av hunden eller var de bara ett stilla umgänge med hunden 

utan att egentligen göra så mycket. Majoriteten av dessa möten utföll positivt enligt 

noteringarna men intresset för hund varierade bland individerna. Även om en person i 

grunden var intresserad så kanske personen var för trött eller för orolig för att kunna 

umgås med hund just den speciella dagen. Nästa möte kunde gå bättre. Flera hade varit 

hundägare och relaterade till vårdhunden genom att berätta om sina egna hundar. En 

person som hade varit hundägare var inte intresserad och mötte vårdhunden bara en gång. 

En person var seriöst engagerad i Labans träning och fick samtidigt egen träning. 

Anteckningarna innehöll kommentarer om mötet och personen. Detta anekdotiska sätt att 

dokumentera gav ögonblicksbilder av hur den äldre personens möte med hunden kunde 

gestalta sig, positivt eller negativt. Kommentarerna rörde ofta hur personen mått, om 

aktiviteten gått bra eller något annat av intresse, som t.ex. att personen ifråga hade 

kommit ihåg tidigare möten med hunden, kunnat säga hundens namn eller att personen 

somnade mycket gott efter mötet. Utevistelserna var kommenterade på liknande vis, t.ex. 

att personen hade hållit i kopplet, satt på hunden en väska och att promenaden förlöpt 

framgångsrikt på olika underlag. Det kunde vara ett citat av vad den äldre sagt under 

mötet. Kommentarerna noterade ofta något särskilt intressant, ett oväntat engagemang 

eller uttalande. En person hade sjungit för hunden. En annan tittade på hundens klor om 

de behövde klippas. När Laban räckte ut tungan åt en man svarade han med att räcka ut 

sin. Träffarna innehöll skratt och skoj, men anteckningarna beskrev också hur en äldre 

person kunde bli för trött eller var hundrädd. Hunden kunde locka fram sentimentalitet; 

en äldre man med tårar i ögonen skildras i en notering. Vid ett tillfälle var 

vårdhundföraren osäker på hur mycket personen hade uppfattat av hunden även om 

denne hade sträckt ut armen och strukit hundens päls. Anteckningarna avslöjade också att 

en vårdhund får en del kakbitar av äldre personer. 
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Att använda vårdhunden som motivator till aktiviteter var också ett viktigt mål på Balder. 

Det framkom av intervjuer och observationer att Laban användes för att locka personer 

till t.ex. utevistelse, promenader eller arrangemang i trädgården. Vårdhunden både 

användes till aktivitet och kompletterade andra aktiviteter. Laban, som först kom med i 

arbetet som umgängeshund, engagerades ofta i andra aktiviteter än vårdhundsaktiviteter. 

Han var närvarande vid syjuntor, kaféverksamhet och bakning tillsammans med sin 

matte. Inga speciella hundaktiviteter med Laban organiserades under utvärderingen. 

Under forskningsperioden däremot ordnades agility26 med Laban i trädgården med en 

grupp äldre. Denna träning genomfördes inte bara som en aktivitet man är åskådare till 

utan de äldre personerna deltog aktivt genom att hålla redskap eller lösa problem som 

uppstod. Det planerades vid utvärderingens slut att den nya vårdhundsföraren skulle 

starta upp gruppverksamheten igen.  

Bemanning och organisation 

Förutom den gamla personens träning och möten med vårdhund så kräver vårdhunds-

verksamhet också avsevärd tid för planering, samordning och administration av arbetet. 

Balders enhetschef uppskattade tidsåtgången för detta arbete till knappt hälften av tiden. 

Både Årstagården och Balder har arbetat med att få dokumentationen att hållas på en 

rimlig nivå. Det fanns ytterligare dolda kostnader i vårdhundsverksamheten. 

Enhetschefen på Årstagården pekade på dilemmat att vårdhundsarbete kräver mycket 

arbete med träning och uppfödning som oftast görs obetalt av vårdhundföraren vid sidan 

om själva arbetet med de gamla. Hon menade att det var i grunden ett oskäligt krav på 

vårdhundföraren som man inte kunde förvänta sig att alla ville göra. Hon uttryckte 

emellertid uppskattning för detta eftersom hon befarade att om äldreboendet skulle ha 

stått för det så hade det antagligen medfört orimligt höga kostnader som kanske hade 

omöjliggjort verksamheten.  

I båda projekten var flera olika professioner inblandade som alla bidrog med sina 

respektive perspektiv och kunnande. Man möttes mer eller mindre strukturerat i speciella 

hundteamsmöten eller andra gruppmöten som hölls regelbundet på de båda boendena. 

Förutom vårdhundsförare så var arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster 

med i projekten i högre eller lägre grad. Vårdhundsverksamheten integrerade olika slags 
                                                       
26 Agility är en sport där hunden springer en hinderbana med hjälp av sin förare. 
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kunnande. Flera av hundförarna var undersköterskor och hade således erfarenhet av att 

arbeta med äldre människors omvårdnad. En sjuksköterska på Årstagården framhöll 

vårdhundsförarens långa erfarenhet av att bemöta människor med demens som mycket 

värdefull för vårdhundsverksamheten. Arbetsterapeuterna i båda projekten hade gått 

Vårdhundskolans professionskurs. Båda hade ett gott vardagsliv för den äldre som sin 

ledstjärna i arbetet med vårdhund där bibehållna förmågor var det centrala. 

Sjuksköterskorna la vikt vid minskad medicinförskrivning och mätbara krav i remisser. 

Enhetschefen på Balder berättade att läkaren där hade varit väldigt skeptisk till att 

vårdhunden verkligen gjorde någon nytta när projektet startade men hade så småningom 

ändrat uppfattning och deltog i skrivande av remisser.  

I båda projekten önskade man att omvårdnadspersonalen skulle bli mer involverade. På 

Balder önskade man att omvårdnadspersonal skulle ringa efter vårdhund när någon blev 

orolig istället för att använda behovsmedicinering. En vårdhundsförare önskade att 

vårdhundsverksamhet integrerades i rutinerna så att det blev mer självklart i allt arbete. 

Årstagårdens fokus på förmågor i vardagslivet gjorde att man gärna såg att framgångar i 

övningar gjorda vid träningstillfällena kunde föras vidare ut på avdelning med hjälp av 

omvårdnadspersonalen. Undersköterskan som arbetade på avdelning sa i intervjun att 

omvårdnadspersonalen ofta talade om hunden med boende som deltagit i övningar för att 

hjälpa dem att minnas och för att hålla kvar glädjen de känt under mötet med hunden. All 

personal var inte lika entusiastisk över projektet men en stor del av den skepsis som hade 

funnits bland omvårdnadspersonalen på Årstagården från början hade minskat gradvis så 

förutsättningen för att engagera den personalen ansågs god. Däremot var arbetsterapeuten 

på Årstagården medveten om att omvårdnadspersonal skulle kunna uppleva ytterligare 

arbetsuppgifter som betungande. Ny personal blev informerad om att hundverksamheten 

fanns vilket också sållade bort personer redan i anställningsskedet som inte ville arbeta 

med hund. 

Arbetets organisation och bemanning hade konsekvenser inte minst för kontinuiteten i 

genomförandet. Årstagårdens vårdhundförare tillhörde inte den ordinarie personalen utan 

var anställd för att särskilt arbeta med hunden. Balders vårdhundförare var i första hand 

anställda för andra uppgifter och arbetade med vårdhund vid sidan om eller integrerat 

med sina andra arbetsuppgifter. Det kunde ge en splittrad arbetssituation där hundtiden 
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hela tiden prioriterades ner till förmån för omvårdnaden, enligt flera intervjuer. Det fanns 

fördelar menade en av arbetsterapeuterna med en person som bara arbetade med 

vårdhund och inget annat. På Årstagården var vårdhundföraren, som tillbringade nästan 

all sin tid där, väl förankrad i äldreboendet och kände flera av de äldre som deltog. Det 

bidrog till kontinuiteten i arbetet jämfört med att en vårdhundskonsult hade kommit då 

och då och genomfört aktiviteter.   

Effekter av vårdhundsverksamhet 

En av vårdhundsförarna sa att det bästa med vårdhundsverksamheten var att se resultat. 

Intervjuerna med samtliga anställda genomsyrades av att deras verksamhet var 

meningsfull och gav resultat av betydelse för de som deltog. Utvärderingen visar att 

interventioner med vårdhundarna hade effekter för deltagarna medan de genomfördes. 

Däremot är det svårare att bedöma långsiktiga effekter eftersom de ofta är subtila och 

svåra att dokumentera i detalj.  

Extrem oro 

Intervjuerna från både Årstagården och Balder innehöll många historier om specifika 

personer som hade blivit hjälpta av möte med vårdhund. Dessa historier var 

återkommande i flera intervjuer. Många av dem gällde hjälp vid extrem oro. Intervjuade 

på Balder kunde berätta om flera personer som inte hade varit möjliga att nå pga. 

agitering men där hunden vid ett flertal tillfällen hade lugnat personen ifråga, ibland med 

omedelbar verkan. Detta var särskilt viktigt på demensavdelningen ”där oro är vardag”, 

som en vårdhundsförare uttryckte det. I flera fall, menade de intervjuade från Balder, 

hade man kunnat minska behovsmedicineringen. Enhetschefen uttryckte att hon gärna 

ville se en vårdhund standby som alltid kunde kallas in när någon var orolig.  

På Årstagården bodde en kvinna som hade vägrat samarbeta med omvårdnadspersonalen 

i enkla, dagliga göranden. Mötet med Bosse hade banat väg så att vårdhundsföraren hade 

kunnat hjälpa henne klä sig, tvätta sig och få i sig en bit mat. Även en bild på hund hade 

liknande effekt när omvårdnadspersonalen visade henne den. Vilken hund som helst gick 

bra, kvinnan kallade alla hundar för Bosse. De här lugnande effekterna var emellertid inte 

bestående utan försvann efter ett tag när hunden hade lämnat personen ifråga. 

Arbetsterapeuten på Årstagården menade att det ändå var värdefullt för personen att få 
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vila från sin oro även om det bara var en kort stund. Ett dilemma enligt intervjuerna var 

emellertid att kvinnans speciella situation krävde extremt mycket närvaro av vårdhunden 

vilket i långa loppet inte var hållbart. Kvinnan på Årstagården var vid utvärderingen 

framgångsrikt medicinerad så möten med vårdhunden var inte längre nödvändiga.  

Rehabilitering och att locka fram latenta förmågor 

Flera intervjuer visade på hundens förmåga att motivera en boende till aktivitet. Även om 

en person inte kunde eller ville använda armar eller ben i det vardagliga livet på 

avdelning så kunde en övning med hund få personen att göra det. En vårdhundsförare sa 

att ”det finns människor med t.ex. stroke som absolut inte kan röra sin fot när man ska 

sätta på en strumpa, men när bollen kommer när man leker med Laban, då sparkar foten, 

det faller sig naturligt”. Detta kunde också ge långvarigare effekter. Undersköterskan som 

arbetade på avdelning på Årstagården berättade om en rullstolburen kvinna vars latenta 

gångförmåga hade kommit fram under vårdhundträning. Personalen hade bara känt till att 

hon kunde gå med stöd av gåbord. Omvårdnadspersonalen kunde då fortsätta träna henne 

i gång på avdelning i samarbete med arbetsterapeuten.   

En dimension av vårdhundsverksamhet är de rehabiliterande effekter den potentiellt har. 

Arbetsterapeuten på Balder menade att vårdhund är ett av flera verktyg som en 

arbetsterapeut kan använda i rehabilitering. Hon påpekade också att rehabilitering på ett 

särskilt boende där mycket gamla människor bor, är en verksamhet med sina egna 

förutsättningar, där bibehållande av förmågor är det centrala. Flera i personalen sa i 

intervjuer att det är ett stort problem att en person oerhört snabbt kan tas ifrån sina 

förmågor genom att personalen tar över och hjälper till med vardagliga aktiviteter. 

Arbetsterapeuten sa att det är svårt att förvänta sig kroppsliga förbättringar när 

personerna är så gamla. Hon tog som exempel arbete med en stel hand som kanske inte 

kunde bli så mycket bättre men träning kunde bromsa upp ett nedåtgående förlopp. 

Däremot, tillade hon, att när någon har drabbats av skada, då ska personen rehabiliteras 

med syftet att förbättra.  

Ett träningstillfälle med en kvinna med neglekt efter en stroke spelades in med video. 

Inspelningen visar hur kvinnan på olika vis försökte undkomma att använda sin 

påverkade hand trots att vårdhundföraren hade lagt upp övningen på ett sådant sätt att 
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båda hennes händer skulle engageras. Kvinnan lyckades mot förmodan både hålla en 

burk med hundgodis med sin fungerande hand och öppna locket med samma hand. Mot 

slutet av övningen lyckades emellertid hundsföraren med lock och pock att få henne att 

kasta boll till vårdhunden med sin påverkade hand. Hon kastade med stora svepande 

rörelser. Hunden hämtade bollen och lämnade tillbaka den till kvinnan mellan varje kast. 

Om en person använder en kroppsdel med nedsatt rörlighet mycket sparsamt eller inte 

alls till dagligdags, så måste det bedömas som mycket värdefullt att det finns någon 

metod för att stimulera personen att vid något tillfälle använda den. En man som hade 

liknande problem brukade göra liknande träning. I hans fall kunde inte träningen med 

vårdhund locka honom att använda sin hand med nedsatt rörlighet. 

Intervjuresultaten beskrev andra övningar som kunde ge bra träning för stumma och 

svaga händer, t.ex. att kamma hunden eller ge den vatten. En vårdhundsförare påpekade 

att sådana övningar kunde verka betydelselösa och enkla men hon menade att det hade 

stor inverkan på den tränade individen. Genom att variera utformning av övningarna så 

kunde de få fler effekter. De hade t.ex. positionerat hunden vid kamning så att personen 

också måste böja eller sträcka sig för att komma åt.  

Glädje och motivation 

En vårdhundsförare sa i intervjun att det bästa med vårdhundsverksamheten är glädjen 

den ger de gamla människorna. Arbetsterapeuten på Balder sa att vårdhunden kan väcka 

en människa emotionellt. Den lockar till skratt menade flera i intervjuerna, vilket 

observationer också bekräftade. Gruppövningarna stimulerade den sociala förmågan hos 

deltagarna genom att hunden blev ett samtalsämne och ett samarbetsprojekt. Mötena 

kunde också förbättra deltagares allmänna sociala beteenden. En man satt på sin stol med 

benen högt lyfta första gången han deltog i gruppövning, berättade arbetsterapeuten. Vid 

tillfället när jag var med satt samme man på sin stol med fötterna på golvet.  

Årstagårdens arbetsterapeut menade att vårdhunden skapar ett sammanhang som är 

socialt mindre krävande än om gruppen hade träffats utan hunden. Hon pekade också på 

hundens förmåga att kravlöst möta en människa. Hon menade att det var viktigt för 

deltagarna att få lyckas och att få glömma sig själv en stund genom att rikta 
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uppmärksamheten på hunden. ”Vi peppar genom att visa hur glad hunden blev. För när 

får en gammal människa på särskilt boende göra någon annan glad?”   

Minnesproblematik 

Vid ett spontant besök med vårdhund i ett dagrum på en av Årstagårdens avdelningar 

sken många ansikten upp av glädje och kanske också av igenkänning. Några av de som 

var närvarande deltog regelbundet i träningen med vårdhund. Utvärderingen visar att en 

vårdhund har potentialen att stimulera minnet av speciellt värde för människor med 

demens. En vårdhundsförare berättade i intervjun hur en person som möter vårdhunden 

kanske minns en hund de själva ägt eller så kommer de plötsligt ihåg ett syskon som är 

ihopkopplat med den hunden. Ibland berättar de hela sitt liv. Hon tog också upp det 

flyktiga och svårgripbara hos människa med demens, ”som inte kommer ihåg hur man 

dricker kaffe ur en kopp. Men om Laban kommer så känner de genast igen honom och 

börjar gulla. Om jag frågar om de haft en hund kommer de kanske inte ens ihåg vad en 

hund är”. Hunden får betydelse för den enskilda stunden. I nästa ögonblick är ett minne 

passerat, en insikt borta.  

Intervjuerna speglade en viss osäkerhet huruvida vårdhund är speciellt bra i arbete med 

människor med demens. Arbetsterapeuten på Balder sa att ibland går det inte få någon 

koppling mellan hund och personen med demens, kanske för att de aldrig haft hund 

själva. Arbetsterapeuten på Årstagården sa att om en person inte knyter an till hunden så 

fungerar det inte. Det var däremot inte en förutsättning att personen måste ha haft hund 

själv, enligt henne. Några anstränger sig ändå, t.o.m. om de inte ens är helt förtjusta i 

hund. Hon menade att det kroppsliga minnet som lockas fram av hunden är mycket 

värdefullt för en människa med demens. Hon sa att de arrangerar situationen så att 

personen förstår hur han eller hon ska göra. Vårdhunden som en del i detta hjälper 

deltagaren att göra rätt i en övning. 

Tio personer på Årstagården 

För att se hur hundträningen påverkade enskilda individer så valdes tio ut för ett närmare 

studium av de 40 individerna från Årstagården som hade genomgått gruppträning med 

remiss. Dessa tio valdes slumpmässigt bland journalerna. Sex kvinnor och fyra män 

ingick i analysen. Nio deltagare var mellan 83 och 99. En var betydligt yngre, 70 år 
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gammal. Träningen genomfördes mellan 2008 och 2010.  De flesta träningstillfällena 

som personerna deltog i innehöll ett urval av återkommande aktiviteter. Deltagarna 

spelade bowling och memory. De gömde saker som hunden fick leta upp, kastade 

aktivitetstärning och ärtpåsar i burkar, och lät hunden hoppa över en pinne eller genom en 

ring.  

De flesta deltagarna var med i flera grupper som följde på varandra med en till fyra 

remisser per individ. Närvaron var genomgående hög. Samtliga hade flera olika skäl till 

att bedömas som i behov av träning med vårdhund. Förbättrad balans, koncentration, 

rörlighet liksom aktivering var de vanligaste skälen. Bedömningen av individens 

prestation under träning hade en helhetssyn och gjordes också av andra färdigheter 

oavsett vilket syfte träningen hade. Detta kunde gälla förmåga till koncentration och 

interaktion med såväl hund som övriga deltagare. Bedömningen gällde också om 

deltagaren hade ett adekvat beteende t.ex. hur de hanterade föremål, om de kunde vänta 

på sin tur eller hur mycket instruktioner de behövde. Fysisk bedömning gällde om 

personen hade balans och rörlighet samt väl avvägd kraft i kasten av bollar och ärtpåsar.  

I analysen studerades förändringar i samtliga deltagares status under träningsperioden, 

positiva som negativa och i hur hög grad dessa kan tillskrivas mötet med vårdhunden. 

Den första gången som deltagaren var med på en träningssession var denne, inte 

förvånande, ofta lite prövande och försiktig, och träningsuppgifterna gick sämre än vid de 

senare tillfällena. Ibland är det svårt att bedöma vad som är effekter av själva 

vårdhundsverksamheten och vad som beror på förändringar i personens sjukdom. En stor 

förändring till det sämre under träningsperioden är sannolikt orsakad av demensens 

progression eller någon annan sjukdom som personen också led av. De flesta 

förändringar var emellertid förhållandevis subtila. I flera fall låg en person kvar på 

ungefär samma nivå och försämrades således inte eller väldigt lite. Även förbättringar 

kunde vara subtila men utläsbara. Hos flera kunde man utläsa ett ökat engagemang och 

intresse som med stor sannolikhet kan tillskrivas glädjen över hundträningen. Detta 

engagemang bidrog ofta till ökad social förmåga och koncentration. Att deltagarna fick 

fysisk träning gav förbättringar hos flera av t.ex. balansen. Genomgående visade analysen 

också bevis på att personens dagsform hade stor betydelse. Dokumentationen kunde 

påvisa stora skillnader i prestation från en gång till en annan, oftast en tillfällig 
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försämring vid något eller några tillfällen. Sammanfattningsvis visar genomgången att 

hundträningen med stor sannolikhet har vissa effekter medan den pågår. Vilken påverkan 

träningen har på längre sikt är däremot svårare att bedöma. Dokumentationen gav endast 

glimtar av livet utanför träningen.   

De personer i genomgången som lyckades bäst med sin träning var de som hade behov av 

aktivering. En kvinna som deltog med syftet att aktiveras fick ut mycket av träningen. 

Efter en lite prövande start så var hon aktiv och fungerade väl på i princip alla träffarna, 

socialt såväl som fysiskt. Den yngste mannen hade också behov av aktivering och 

träningen var också ämnad till att ge honom något att se fram emot. Han beskrevs som 

mycket social under träningen. Han konverserade de andra, var hjälpsam och hänsynsfull. 

Han hejade på när de andra skulle utföra sina uppgifter. Även hans balans och minne var 

i behov av träning och förbättrades under året han var med. 

En annan man med träningsmålet ökad aktivering deltog för att minska den övervikt som 

var orsak till hans passivisering. Det fanns även en rad andra mål i hans remisser som 

t.ex. stimulera minnesträning och interaktion med andra för att göra hans vardag 

meningsfull. Även på denne man verkade hundträningen ha god inverkan. Han deltog 

aktivt, särskilt i bowling som verkade intressera honom mest, och med stort intresse för 

hundarna. Han samtalade också med de andra deltagarna men hade en tendens till att 

förlora intresset om samtalet inte rörde honom. I tre omgångar så fungerade han mycket 

väl på träningarna men den fjärde gången visade dokumentationen att han blev betydligt 

mer initiativlös och tappade fokus lättare än förut. Han var heller inte med lika många 

gånger under den sista perioden som de andra träningsomgångarna troligtvis pga. 

förändringar i hans sjukdom. 

En kvinna, som deltog med syftet att förbättra hennes balans och minska fallrisk, 

genomgick en liknande utveckling. Men trots att hon deltog i fyra omgångar gruppträning 

över drygt ett år verkar hundträningen inte ha kunnat stoppa en sjukdomsförändring. 

Kvinnan deltog i aktiviteterna med stort engagemang hela tiden och verkade få ut mycket 

av dessa socialt och emotionellt. Dessvärre föll hon mycket svårt flera gånger under 

perioden med sjukhusinläggning som följd vid några och fick för varje gång hon kom 

tillbaka börja om från början. Hon blev alltmer rädd för att falla, vilket hindrade henne i 

utförandet av träningen även om denna för en stund faktiskt kunde få henne att glömma 
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sin rädsla. Den nedåtgående trenden i hennes fysiska hälsa kunde emellertid inte 

hundträningen stoppa mer än tillfälligt.  

Två andra kvinnor som också deltog med målen att förbättra balansen hade bättre 

resultat. En kvinna hade dessutom målen att öka ork och kondition. Hon uteblev vid 

ganska många träningstillfällen men när hon var närvarande deltog hon med 

engagemang. Under träningsperioden behöll hon de förmågor hon hade vid starten och 

hon förbättrades även socialt och fysiskt i viss utsträckning. Hon verkade trivas i 

gruppen. Likaså den tredje kvinnan ökade balans och engagemang under den andra 

omgången träning som hon deltog i.  

En man var med för att öka sin balans, koordination och rörlighet. Träningen i fyra på 

varandra följande grupper hade positiv inverkan på rörligheten och kraften i hans händer. 

Balansen däremot varierade från gång till gång. Ibland satt han kvar i rullstolen när han 

genomförde en övning men ofta kunde han stå med stöd av rullator och en person 

bredvid. Han hade emellertid svårt för att resa sig från stolen. Hans engagemang och 

intresse låg på hög nivå genom alla träningsperioderna. Han var social och interagerade 

mycket med de andra. Även hans språkliga förmåga påverkades positivt. 

Två kvinnor avvek något från de övriga genom att de deltog i en mindre grupp med bara 

tre personer från samma avdelning. Gruppen träffades tio gånger ungefär en gång i 

veckan. Denna grupp hade stillsammare övningar än de andra. De tittade på bilder, kände 

på en fårskinnsfäll och tygbitar och jämförde detta med hur hundens päls kändes. 

Vårdhunden placerades på ett bord som deltagarna satt runt, den fick göra konster och 

deltagarna fick klappa den. Några enklare bollövningar genomfördes. Båda kvinnorna 

deltog nästan samtliga gånger. Kvinnorna hade både gemensamma och olika skäl för att 

vara med i träningen. Den ena deltog med målet att minska oro och den andra för att 

bryta passivisering. Båda hade svårt att hålla fokus. Målen var således att aktivera och få 

personerna att koncentrera sig här och nu. De två kvinnorna visade helt skilda 

utvecklingsbanor. Under perioden förbättrade den oroliga kvinnan sin koncentration och 

sitt tal. Hon pratade mindre och mindre om ovidkommande saker och kunde mot slutet 

hålla koncentration både på hund och på de andra deltagarna samtidigt. Hon hade också 

talat om hunden på avdelningen efteråt. Hon var dock avvaktande mot hunden och ville 

inte att den skulle komma för nära. Den andra kvinnan däremot interagerade gärna med 
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vårdhunden. Hon var förhållandevis aktiv de första gångerna men blev efterhand tröttare 

och tröttare och allt mindre mentalt närvarande vid träningen även om det varierade 

kraftigt från gång till gång. Vid något tillfälle sov hon.  

Att även en mycket gammal person kan ha glädje av hundträningen visade den äldste 

mannen i genomgången. Han var med för att öka koncentration och fokus i aktiviteter 

samt för att öka sin språkliga förmåga. När mannen deltog i gruppträningen på avdelning 

hade han svårt att hålla koncentrationen. Däremot gick det bättre i hundrummet. 

Journalanteckningarna visade att han där kunde behålla fokus på aktiviteten och andra 

deltagare betydligt bättre. Hans koncentrationsförmåga ökade efterhand. I hans fall 

verkade dagsformen ha haft stor betydelse. Vid ett par tillfällen var han mycket trött och 

somnade. Gångerna därefter var han pigg och alert igen och utförde övningarna 

ändamålsenligt. Hans språkliga förmåga förbättrades också. Hans kommentarer var 

relaterade till det som hände och de föregående träningstillfällena. Han kom också ihåg 

vilken hund som varit med gången före och pratade om denna. Även hans motorik 

verkade förbättras av träningen. Han rörde sig och kastade bra.  

Åtta personer på Balder 

Av de 23 personerna som fanns med i Balders dokumentation togs fyra kvinnor och fyra 

män ut för en närmare analys av anteckningarna. Alla var i hög ålder, över 85, förutom en 

man som något år tidigare drabbats av stroke när han precis hade gått i pension. Två 

bodde på demensavdelningen. Balders dokumentation visar tydligt effekterna av hund i 

den stunden som övningen genomförs. I vissa fall går det med hjälp av anteckningarna att 

föreställa sig hur mötet har gått till. Remiss saknades för några men man kan ändå tolka 

noteringarna som att det fanns mer eller mindre uttalade mål med mötena. Noteringarna 

innehöll beskrivningar av att personerna visade upp förmågor som kanske var tänkta att 

stimuleras eller att personerna gav ett oväntat positivt gensvar i något avseende 

vårdhundföraren hade hoppats på. 

Flera beskrivningar visade hur en person förändrade sinnesstämning under mötet med 

hund. En kvinna som fick besök på grund av oro blev under besöken lugnare och gladare. 

Hon var angelägen om besök och ville inte att hunden skulle gå. Vid ett tillfälle bäddade 
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hon sin säng så hon och Laban kunde ligga där tillsammans. Hon ville gärna att Laban 

och vårdhundföraren skulle komma tillbaka igen.    

En man som tränade Laban blev visserligen fysiskt trött av träningen som innehöll en 

mängd olika övningar, men hans humör förbättrades och han blev piggare av träningen, 

enligt anteckningarna. En annan man sa att ”oj, oj vad jag blir trött i armen” när han 

umgicks med Laban i soffan. Anteckningarna om den mannen gav prov på hur mycket 

dagsformen kan variera. Vid några andra tillfällen tog han långpromenad till St 

Mikaelskyrkan med gåstav, i armkrok med vårdhundföraren. De båda höll hunden 

tillsammans i varsitt koppel. En annan gång väckte Laban honom med en knuff i sängen 

när mannen låg och sov långt in på förmiddagen.  

Dokumentationen visade också att effekterna på en orolig person kunde variera från 

tillfälle till tillfälle. En man som träffade Laban i dagrummet vid ett antal tillfällen, var 

ena gången för trött, medan andra gången hade han väntat på besöket. Vid ett tredje 

tillfälle var han väldigt arg men kunde efter en stund ta till sig Laban och bli på gott 

humör. Anteckningarna visade på stora humörsvängningar och många känslouttryck hos 

en man med demens. Han var vid ett tillfälle så orolig att det inte gick att nå honom med 

Laban. Vid nästa tillfälle gick det betydligt bättre och mannen började berätta om sin 

egen hund. Gången därefter var han glad och blev tårögd när Laban la sina tassar i hans 

knä. Vid ytterligare ett beskrivet tillfälle var han återigen orolig men glad att Laban var 

på besök ändå. Det sista tillfället som var dokumenterat om mannen var det bästa, då 

gosade han med Laban och klappade honom.  

En kvinna hade också haft hund som hon återkom till vid alla tre gångerna hon träffade 

Laban. Hon påstod att hon inte gillade hund och ville inte klappa Laban vid ett tillfälle. 

Hennes hund hade varit olydig och bortskämd, speciellt av hennes barn. Hundar är, hade 

hon sagt, fina men olydiga (aningens), enligt noteringen. Två andra kvinnor som bodde 

på samma avdelning var däremot alltid glada över mötena med Laban. Den ena kan 

t.o.m. beskrivas som entusiastisk; enligt anteckningarna kom hon rusande på avdelningen 

när vårdhundföraren kom med Laban som fick många kramar av henne. Hon ville att 

hunden skulle ligga i hennes säng. Laban hade också uppiggande effekt på den kvinnan 

när hon kom tillbaka nedstämd och trött efter en vistelse på sjukhus. Den andra kvinnans 

intresse i Laban var mindre uppspelt. Hon var den personen som hade träffat hunden allra 
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mest, sex gånger. Under de tillfällena umgicks hon ganska stillsamt med Laban utom vid 

något tillfälle när de spelade boll tillsammans. Hon avböjde utomhuspromenad för att hon 

var för ”trött i benen”. Vårdhundföraren hade sannolikt också en viss inverkan eftersom 

kvinnan berättade många minnen under några av träffarna för denne.  

Deltagarna om hundverksamheten 

Nio intervjuer genomfördes med personer som mötte hund på olika sätt. Fem personer 

som deltog i gruppövningar intervjuades på Årstagården, två kvinnor och tre män, med 

olika demensdiagnoser. En av männen var också med och tränade Stabbe, den nya 

vårdhunden som var under utbildning. Fyra personer intervjuades på Balder, en man och 

fyra kvinnor. En av dessa hade demensdiagnos. Två av de intervjuade hade drabbats av 

stroke och den fjärde personen var helt enkelt mycket gammal och i behov av stöd därför. 

Mannen var engagerad speciellt i utbildningen av Laban.  

Årstagårdens deltagare  

Alla intervjuade uttryckte att de satte stort värde på träffarna med vårdhund. En av de 

intervjuade männen sa att det finns ett släktskap sen lång tid tillbaka mellan hund och 

människa som ger samhörighet. Han menade att vi har gemensamt det faktum att vi i 

grund och botten båda är djur. Ingen hade känt till att det fanns vårdhund på Årstagården 

utan de hade blivit erbjudna att delta i verksamheten efter att de flyttat in. Flera tyckte 

övningarna var stimulerande och roliga, även om någon tyckte att de ibland var ganska 

svåra. Fast det innebar lek så menade en av männen att det inte var någon barnslig 

verksamhet.  

Ingen upplevde övningarna som särskilt ansträngande. Det verkade ändå som att 

övningarna hade påverkan på kroppen. En av deltagarna var lite svettig när vi började 

intervjun efter ett övningspass. En kvinna tyckte att övningarna var lite ansträngande. 

Men hon påpekade att hon skulle ha varit ändå tröttare om inte mötena med hund funnits. 

Då skulle det varit alldeles för tråkigt på Årstagården. Hon berättade att hon brukade 

vänta på veckans gruppövning. En man pekade på det intresseskapande i hundövningarna 

som en sporre genom att ”allt som är roligt orkar man lite längre”. En kvinna tyckte 

tävlingsmomentet var stimulerande i gruppövningarna, att få anstränga sig lite så att man 
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åtminstone inte var sämst. Hon tyckte att det var mycket stimulerande med ett levande 

djur som kan utföra uppgifter.  

En annan kvinna sa att mötet med hunden var viktigare än övningen. Alla trodde att 

hunden också tyckte övningarna var roliga även om man inte kunde veta det med 

säkerhet. De flesta tyckte emellertid att det var viktigt att hunden också uppskattade 

övningarna. Uppskattningen av hunden var stor bland samtliga deltagare i intervjuerna. 

En kvinna sa att hunden är bland det bästa som finns. Hon tyckte att de var generösa och 

visade glädje. Det blir en kamrat som du umgås med, tyckte någon. En man citerade 

Fridolf Rudin: Det bästa hos människan är hunden! 

Det kom också fram att det fanns flera skäl till varför det var trevligt att gå till 

hundträningen. Det var t.ex. en anledning att komma ifrån den vardagliga lunken på 

avdelningen och ett skäl för att träffas. Två personer var dock inte säkra på att de skulle 

gå till övningarna om inte hunden var där. Underhållningsvärdet var viktigt. Även om det 

var ett avbrott från det vardagliga så menade en person att om det inte hade varit roligt så 

hade han inte brytt sig om att gå. En man var säker på att han inte skulle komma till 

träffarna om inte hunden var där.  

De flesta av de som intervjuades uppskattade livet på Årstagården och sa att de trivdes 

där. En man var betydligt yngre än de andra deltagarna och hade inte bott så länge på 

Årstagården. Han tyckte att tillvaron på avdelningarna var enahanda och tråkig eftersom 

han hade lite utbyte av de andra som bodde där. Aktiviteter som arrangerades på 

avdelningen tyckte han inte fungerande pga. att de boende var på så olika nivå 

intellektuellt. Han menade också att det var för få aktiviteter och att hundverksamheten 

definitivt bidrog till att ge förströelse och något roligt att göra.  

Alla tyckte att hundarna var snälla och trevliga, och ingen hade känt obehag inför eller 

varit rädd för någon av hundarna vid något tillfälle. Deltagarna i intervjuerna hade träffat 

både Åke, Joker och Bosse. Några hade också träffat Maja. Den yngre mannen deltog i 

träningen av Stabbe. Han menade att träningen av hunden är en grund för säkerheten. 

Han påpekade att hunden är potentiellt farlig men genom det den lär sig under träningen 

får hunden en säkerhet och ett lugn som gör den möjlig för alla att möta även för den som 

inte var så van vid hund. En annan man sa att även om en äldre person aldrig hade haft 
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hund så kunde den personen ändå känna förtroende för hunden när den kommer och 

lägger sitt huvud i knäet. En kvinna fick Joker i knäet på ett oväntat sätt under övningen 

som föregick intervjun. Bostonterriern hade hoppat upp i hennes knä helt utan förvarning, 

”så jag blev alldeles häpen”, sa kvinnan. ”Han var förskräckligt tung! Det var på gränsen 

till att göra ont.” Hon hade blivit aningens rädd men inte så farligt. Mest hade hon känt 

sig smickrad över att bli utvald av hunden på det viset. Hon tyckte ändå trots allt att 

busigheten också var viktig, att hunden inte fick vara för lydig och tråkig, utan skulle visa 

temperament och framåtanda. En man bedömde Bosse som mycket lydig: ”Han (Bosse) 

gör som man säger. Han verkar väldigt väluppfostrad”. Den mannen hade erfarenheter av 

att ha haft egen hund.   

Han var en av två intervjuade män som berättade om hundar de hade haft. Mannen som 

tränade Stabbe använde sin erfarenhet av att ha tränat sin egen hund förut. Han hade 

arbetat mycket med hund och hade varit medlem av SHK, Svenska hundklubben. Två av 

de intervjuade hade inte ägt hund men hade erfarenhet av andra djur som familjen hade 

när de växte upp eller någon släktings hund. En person poängterade hur mycket novis 

hon var vad gällde hundar och att det var så fascinerande att få möta hund en gång i 

veckan för att det var helt nytt för henne. En av de intervjuade hade velat ha hund men 

hade varit tvungen att avstå från det pga. yrkeslivet. Hon poängterade hur stimulerande 

det var att få en insikt i och lära sig något nytt. Hon sa att hundövningarna ”är ju både 

nytta och nöje. Man får se djurens egenskaper och det är ju något nytt, en ny värld som 

öppnats som man inte har haft förut”.  

Alla var också överens om att det skulle vara en förlust om hundarna försvann och att de 

skulle sakna hunden. En kvinna poängterade flera gånger under intervjun vikten av att 

verksamheten fortsatte. Hon var övertygad om att många skulle bli ledsna om 

vårdhundarna försvann. 

Balders deltagare 

Alla intervjuade satte värde på besöken av hund men i lite olika utsträckning. Kvinnan 

som hade demensdiagnos verkade mindre engagerad i hunden än de tre övriga och 

uttryckte under intervjun att hon inte var överförtjust i hundar. Däremot hade hon träffat 

Laban vid många tillfällen och umgåtts med honom på olika vis, lekt eller bara varit 
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tillsammans med honom. Hon hade vuxit upp med hundar men inte haft någon egen som 

vuxen. En kvinna hade haft flera hundar under en lång tid av sitt liv och var också 

mycket förtjust i hundbesöken. Hon hade varit på promenad med Laban vid ett flertal 

tillfällen och hon hade deltagit i andra individuella aktiviteter, främst med Lissy och 

hennes vårdhundförare. Den tredje kvinnan hade träffat Laban vid många tillfällen. Hon 

brukade prata med honom och var nöjd med att han fick ligga i hennes närhet. Hon hade 

aldrig varit ute med Laban. Hon hade också träffat Tindra för längesedan. Hon hade inte 

haft egen hund men hon tillbringade somrarna på landet hos släktingar där det fanns 

hund.  

Mannen som var med och tränande Laban hade egen hund som kom på besök ibland och 

han hade haft flera andra hundar. Han uttryckte stor förtjusning över att kunna umgås 

med hund och tyckte träningen av Laban var rolig. Han var också imponerad av vad 

Laban lärde sig och att det gick så pass fort. Han tyckte att det var en ansträngande 

aktivitet både för honom själv och även för Laban. Han tyckte att det var bra att det var 

ansträngande eftersom det blev mycket stillasittande övriga dagar eftersom han var 

rullstolsburen. Han tillbringade också tid med Laban utomhus vilket han uppskattade. 

Ingen av de intervjuade hade någonsin upplevt hundarna som obehagliga eller varit rädda 

för dem. De intervjuade nämnde en rad positiva omdömen om hund. De sprider glädje 

och man känner sig uppskattad av hund. En hund är som en mycket god vän, någon att 

tycka om. Man får en speciell kontakt med hundar, menade den intervjuade mannen. Att 

klappa en hund och den visar uppskattning med svansen, värdesatte en av kvinnorna 

mycket. ”Det är något levande, det är härligt”, sa hon. Hon trodde också att Laban var 

mycket omtyckt av många och skulle bli mycket saknad om han försvann. 

Framtiden för de två projekten 

Årstagårdens hundverksamhet var, enligt enhetschefen, inte längre ett projekt utan en 

permanentad verksamhet som under 2010 ut hade stöd av statliga stimulansmedel men 

som i fortsättningen var tänkt att egenfinansieras. Vid utvärderingens slut var 

vårdhundsverksamhetens framtida existens oklar vid Årstagården. Enhetens totala 

verksamhet hade varit föremål för upphandling och från 1 april 2011 tar en ny utförare 

över verksamheten. Det hade inte förts in anbudsunderlaget att permanent verksamhet, 
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som pågående stimulansmedelsprojekt, skulle övertas. Därmed fanns risk för att 

vårdhundsverksamheten inte skulle kunna fortsätta vid Årstagården.  

Balder stod inför en ny uppbyggnadsperiod med nya vårdhundförare och hundar. Det 

fanns också frågor inför hur arbetet skulle kunna egenfinansieras.  

Verksamhet med umgängeshund 

Studier av verksamhet med umgängeshund gjordes med syftet att kunna jämföra mål och 

utformande med vårdhundsverksamhet för att se om effekter av vårdhund alternativt 

skulle kunna uppnås med umgängeshund. Besök hos eller telefonkontakter med nio olika 

enheter på flera ställen i Sverige som bedrev verksamhet med umgängeshund visade att 

dessa verksamheter hade starka likheter (Se Bilaga 2 för deltagare). Studiebesöken 

gjordes på Soltorp i Sollentuna och Enebacken i Österåkers kommun som drivs av HSB 

omsorg. Resultaten analyserades avseende säkerhet, hundval, syfte med verksamheten 

och andra policyfrågor för att se likheter och skillnader med vårdhundsverksamheten på 

Årstagården och Balder. Det visade sig att många har formaliserat hundarnas vistelser på 

äldreboende och att man arbetat fram riktlinjer för t.ex. säkerhet och ansvarsfördelning.   

Umgängeshund användes på olika typer av avdelningar, för demens, demens/psykiatri 

och somatisk avdelning. Den användes också i dagverksamhet i två av de särskilda 

boendena i studien.  Enebacken hade en hund i dagverksamheten Hörnan för människor 

med demens. En hund på Magnoliagården följde med sin matte som var sjuksköterska till 

de avdelningar där hon arbetade. 

En rad olika hundraser användes som umgängeshund på samma sätt som i 

vårdhundverksamhet. Det kunde vara stora hundar som rhodesian ridgeback och 

labrador, mellanstor som Kungspudel eller små hundar som Jack Russel, papillon eller 

bichon frisée. Majoriteten av hundarna ägdes av någon i personalen. Hattstugan och 

Djuröhemmet hade haft hundar som de boende hade tagit med sig vid flytten dit. Det var 

enhetscheferna som godkände om en hund fick tillträde eller inte. Ett boende kunde ha 

flera hundar. Det fick inte bli för många hundar samtidigt menade Magnoliagårdens 

enhetschef. Soltorp hade en hund som besökte de äldre på flera intilläggande avdelningar 

och Enebacken hade tre hundar i bostadsmiljöerna. Djuröhemmet hade satt en gräns för 
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högst två hundar per avdelning. Där hade de också utarbetat en policy för hur hundar 

skulle hanteras. Det var ägaren som hade ansvar över hunden när den var med på jobbet. 

HSB omsorg hade utarbetat riktlinjer för hur både personalhundar och de boendes egna 

husdjur skulle integreras i boendena. 

Syften 

Det vanligaste syftet med att ha umgängeshund var att skapa en känsla av vanlighet och 

vardagsliv som när man har en egen hund hemma. Det avvek starkt från syftena med 

vårdhund. HSB omsorg arbetade efter Eden Alternatives koncept som startade i USA. 

Deras filosofi är att närhet till djur och natur har positiv inverkan på äldre människor 

därför att det är en naturlig del av livet. Den äldre personen och hunden skulle kunna 

skapa sin egen relation på egen hand. Hundarna rörde sig fritt på alla särskilda boendena i 

studien, också mellan avdelningar. Dörrarna mellan avdelningarna på Soltorp och 

Enebacken stod i regel öppna så hunden kunde gå emellan. Vid studiebesöket på Soltorp 

satt några damer i köket och umgicks med hunden, klappade den och pratade med den. 

Det fanns en rad andra syften med att hålla umgängeshund som hade släktskap med 

arbetet med vårdhund. Umgängeshunden var ett uppiggande inslag med stort 

underhållningsvärde. Hundarna användes i omvårdnadsarbetet med liknande mål som 

både Årstagården och Balder. Man använde t.ex. hunden för att specifikt lugna vissa 

äldre som kunde vara oroliga eller aggressiva. Den användes till avledning för att t.ex. få 

en person som var vandringsbenägen att lugna ner sig eller för att trösta någon som var 

deprimerad. Att skapa motivation genom hunden var ett annat syfte t.ex. för att få en 

person att gå upp på morgonen eller gå ut. Slottsovalens enhetschef berättade att 

människor som åt för lite brukade äta mer om hunden var närvarande vid måltiden. 

Hundarna gav personalen samtalsämnen att ta upp med de boende, vad de hittade på och 

vilka djur som de boende haft i sitt liv. Detta liknade Balders sätt att arbeta med hund. 

Hunden på Ferlin användes också i viss mån till terapeutiska övningar som påminde om 

sådana som en vårdhund används till. Hunden fick ibland apportera en kastad boll och 

lämna tillbaka den till en person i rullstol. 

Umgängeshund användes ibland till att uppnå samma mål som vårdhund men på ett lite 

annat vis. Ett exempel var att stärka den äldres självkänsla med hjälp av hunden som 
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Årstagården poängterade som mål med sin träning. Enhetschefen på Enebacken sa att när 

en människa med demens gått väldigt långt i sin sjukdom så kan den personen uppleva 

det som att det finns ingen mening med mig, jag kan inte göra något längre. Men en hund 

behöver omsorg, bli klappad eller kanske gå ut på promenad, och det kan även en 

människa med långt framskriden demens åstadkomma.  

Det fanns enligt intervjuerna få bland personal eller boende på de särskilda boendea som 

var negativa till hunden, med något undantag.  Intervjuer med de äldre visade att hunden 

la till något extra som var bra och positivt. En dam på Enebacken sa att hon ibland blev 

väckt av hunden på morgonen och fick ofta besök av den när dörren till hennes lägenhet 

stod på glänt. Hon satte stort värde på de besöken. Umgänge med hunden innebar oftast 

att kela, klappa och vara nära den. Enligt intervjuerna så spelade man sittande fotboll 

med hunden ibland eller tränade den i grundläggande lydighet som att sitta fint och räcka 

vacker tass. Vid besöket på dagverksamheten så hälsade flera av deltagarna på hunden 

när de kom på morgonen och sedan låg den under bordet vid morgonkaffet. Flera 

deltagare brukade följa med ut när det var dags att rasta hunden. En intervjuad äldre sa att 

det vore en stor förlust om hunden skulle försvinna av någon anledning. Denna person 

ville också förmedla till kommunpolitiker att satsa mer på hundverksamhet.  

Säkerhet 

Vårdhundar är av säkerhetsskäl alltid kopplade. Umgängeshundarna var i regel inte 

kopplade. Samtliga intervjuade beskrev umgängeshundarna som utvalda därför att de var 

lugna och säkra som individer. Något annat vore inte möjligt på ett äldreboende var en 

gemensam hållning bland de intervjuade. Hundarna lämplighetstestades i flera fall innan 

de fick komma på äldreboendet. Det kunde gå till så enligt en enhetschef, att hunden fick 

börja med att följa med på äldreboendet för att se om den klarade att möta äldre med 

stora omvårdnadsbehov på grund av t.ex. kognitiv svikt. HSB omsorgs hundar var testade 

i social kompetens och deras förmåga att hantera stress och utmaningar enligt ett 

protokoll som utarbetats av verksamhetschefen på Soltorp. Testen av hundarna var en del 

i arbetet med säkerhet eftersom det finns risker med att hålla umgängeshund och att man 

hade lagt stor vikt vid att hantera dessa t.ex. fallrisk och provokationer. Ett krav var att 

hundägaren måste kunna kalla till sig hunden på långt avstånd. Hundarna skulle tycka om 
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att bli klappade men de hade inte halsband när de vistades på boendet så de kunde lämna 

en situation om de ville.  

Få hundar i undersökningen hade någon formell träning. De var tränade i den grad som 

en lydig hund normalt är tränad. Undantaget var hunden på Soltorp som var pensionerad 

från tävling i spår och sök på elitnivå.  

Intervjuerna visade på liknande erfarenheter av allergier som i projekten med vårdhund. 

Allergier hade inte gett några större problem. Flera boendena deklarerade öppet att det 

fanns hund när de sökte ny personal så om man led av allergier kunde man söka arbete 

någon annanstans.  

Hygienfrågor lades stor vikt vid. På Slottsovalen var man tvungen att tvätta händerna 

efter man umgåtts med hunden och hunden fick inte vistas i köket där all mat lagades. På 

Djuröhemmet fick hundarna inte ligga i sofforna i de publika lokalerna. Däremot hände 

det att de, som vårdhundarna på Balder, la sig i en boendes säng för att det skulle kännas 

bra och tryggt för den personen. Hundarna skulle vara friska, vaccinerade och rumsrena. 

Några intervjuade tog också upp hundens säkerhet och vikten av att hunden måste kunna 

vila regelbundet även när den är på jobbet.  

Diskussion 

Årstagården och Balder var under utvärderingen två helt olika verksamheter med skilda 

kvaliteter trots att de på sätt och vis hade samma bakgrund och förutsättningar. Studien 

visar att de två verksamheterna har vuxit fram utan gemensamma övergripande mål vilket 

har varit berikande för deras utveckling och gett en frihet att utforma verksamheterna 

enligt deras egna mål och medel. Det är emellertid tydligt att båda har sin grund i 

Vårdhundskolans utbildning och verksamhetsideologi vilket syns i projektens arbets-

metoder, syn på säkerhet och attityd till hunden27. Balder hade haft en något mer 

turbulent framväxt, bl.a. förlorade de en viktig nyckelperson, medan Årstagården har 

präglats av stor kontinuitet. Detta förklarar emellertid inte alla skillnader utan olika mål 

och hundteamens sammansättning är också skäl till projektens olikheter. Nedan finns en 

tabell som visar en översikt över projektens huvudsakliga skillnader (Tabell 3).  

                                                       
27 Se Höök 2010. 
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 Årstagården  Balder

Huvudsyfte Rehabilitering   Minska oro och medicinförskrivning

Hundteam Två medlemmar 

En vårdhundförare 

Arbetsterapeutens synsätt dominerar 

Många medlemmar 

Flera vårdhundförare 

Ingen tydlig dominans av något synsätt 

Hundar Flera hundar, en ägare En till två hundar, flera ägare 

Hundaktivitet Gruppaktivitet  Individuella möten  

Dokumentation Formella journalanteckningar Kortfattade informella noteringar  

Tabell 3 Skillnader mellan vårdhundsprojekten på Årstagården och Balder. 

 

Trots olikheter så hade Årstagården och Balder också likheter. Balder tränade de äldre 

fysiskt men inte i den utsträckning och så systematiskt som Årstagården. Årstagården 

använde sina hundar för att motivera de äldre till olika aktiviteter men inte så frekvent 

som Balder. 

Verksamhetens sårbarhet 

Det finns en sårbarhet i vårdhundsverksamheter som är ett ständigt reellt hot. 

Vårdhundsverksamhet kräver lång, systematisk och sammanhängande uppbyggnad som 

är mycket lätt att slå sönder. Enskilda händelser kan få stora konsekvenser för 

kontinuiteten och kvaliteten som t.ex. att en hund försvinner ur verksamheten av olika 

skäl eller att en viktig personalmedlem slutar eller inte fullföljer ett åtagande. I fallet 

Årstagården blev enheten föremål för byte av utförare till förfång för 

vårdhundsverksamheten. Vårdhunden följer i de flesta fall ägaren som ofta är 

vårdhundföraren. Det är lång utbildning av både hund och förare som är förenat med 

stora kostnader. Varken en vårdhund eller en vårdhundförare kan ersättas i en 

handvändning. För att säkra kontinuiteten i verksamheten krävs framförhållning vad 

gäller vårdhundarnas antal och utbildning. Flera hundar i samma projekt ger högre 

flexibilitet och robusthet men är ett stort åtagande som i regel vilar på vårdhundföraren. 

Även en vårdhund kräver avsevärt engagemang och specialintresse för hundar samt vilja 

att utföra arbete som är obetalt. Mycket av hundens träning sker på vårdhundförarens 
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fritid. Det ställer frågor om insatserna är orealistiskt höga för vårdhundsaktivitet och om 

hållbarheten och långsiktigheten i ett vårdhundsprojekt ständigt är underminerat när det 

krävs stora arbetsinsatser på fritiden som också oftast är obetalda.  

Vårdhundsverksamhetens sårbarhet gör att äldre deltagare riskerar att plötsligt se sig 

berövade en verksamhet de sätter stort pris på. De som intervjuades var alla positiva till 

hundverksamheten. De personerna hade också deltagit aktivt under en längre tid. 

Sårbarheten i vårdhundsverksamhet är ett etiskt spörsmål med relevans för den äldre 

deltagarens välbefinnande som måste lyftas vid sidan om andra viktiga etiska frågor som 

att hänsyn måste tas till allergiker eller hundrädda. 

Effekter på kort och lång sikt 

Utvärderingen visar att vårdhundsverksamhet inte fungerar för alla men för många. 

Under 2009 och 2010 hade drygt hälften av de boende på Årstagården berörts av 

remitterade möten med vårdhund samt ytterligare ett antal personer av informella möten 

på avdelning. På Balder hade 2010 ca hälften av de boende berörts av remitterat eller icke 

remitterat möte med hund. Det fanns flera begränsande faktorer för antalet enskilda som 

kunde möta vårdhund. Den första begränsningen var den enskildes intresse. I många fall 

bedömdes individens intresse för hunden vara för litet för att det skulle vara meningsfullt 

för personen att delta. Intresset varierade även bland de som omfattades av verksamhet 

med vårdhund, ibland pga. dagsform. Vårdhundens kapacitet sätter gränser för hur många 

personer man kan nå med hundverksamhet. Mötena med vårdhund varierade också i 

framgång. För några personer blir effekten av möte med hund omedelbar, ofta bland de 

som möter hund för att dämpa deras oro. Andra personer kräver längre tid och mer arbete 

för att någon effekt ska uppnås. Projekten arbetade med ett rehabiliterande 

förhållningssätt integrerat i verksamheten med vårdhund där fokus på bevarande av 

förmågor var centralt28. I synnerhet i Årstagårdens dokumentation var subtila effekter 

skönjbara som t.ex förbättrad fysisk och social förmåga hos deltagare i vårdhundsträning. 

Andra effekter måste bedömas som grad av hur sannolikt vårdhundsverksamheten är den 

primära eller bidragande faktorn. Bibehållen förmåga hos en deltagare är t.ex. svårt att 

bedöma som en effekt av själva vårdhundsverksamheten även om det inte går att utesluta 

                                                       
28 Jfr Andersson 2005.  
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att den berodde på denna. Eftersom rehabiliterande arbete med vårdhund verkar ha 

potentialen att motivera personer att anstränga sig när en hund är närvarande är det 

sannolikt att det arbetet kan påverka bevarande av den enskildes förmågor.  

Andra effekter uppnåddes också sannolikt av skälet att vårdhunden fick personen att 

utföra något. Balder arbetade med att motivera äldre till utevistelse med hund som kunde 

vara nog så svårt att göra utan hund. Högst sannolikt är att promenader eller 

trädgårdsbesök var till nytta för den äldre personen. Studien visade också att latenta 

förmågor kunde komma i dagen genom att en person plötsligt använder kroppen på ett 

sätt som han eller hon inte brukar göra men som är självklart när en hund är med. Studien 

visade emellertid också att det finns gränser för vad verksamhet med vårdhund kan 

åstadkomma. Ett sjukdomsförlopp kan kanske hejdas och bromsas upp en period men 

inte i det långa loppet. Men under tiden det funnits en positiv effekt av vårdhunden så har 

man troligen höjt personens livskvalitet. Även om ambitionen kan vara att minska 

behovsförskrivning av mediciner så visade erfarenheter från Årstagården att ibland är 

medicinering ett bättre eller mer realistiskt alternativ än vårdhund.  

Forskare har pekat på att det är svårt att skilja ut effekter av vårdhund från påverkan från 

andra faktorer29. En stor samverkande effekt man kan förvänta sig är stimulansen den 

äldre personen kan få av umgänget med vårdhundföraren. En studie visade emellertid att 

effekten av endast hundförare på den språkliga förmågan hos en person med afasi var 

betydligt mindre än av hund och hundförare tillsammans30. Den sociala stimulansen av 

mötet med vårdhundförare och andra deltagare i vårdhundsverksamhet går inte skilja ut 

från effekten av själva vårdhunden eftersom social stimulans ofta är en del av den 

terapeutiska ambitionen. Den deltagande äldre ska lockas att umgås med både 

vårdhundförare, andra deltagare och vårdhunden.  

Sociala effekter kan också uppnås av vårdhund genom att den kan ge personalen en 

anledning att besöka äldre personer på deras rum. Det är då viktigt att kompensera de 

individer som inte får besök så att inte bara de personer som är positiva till hund får 

möjligheten att samtala med personal.  

                                                       
29 Perkins et al. 2008. 
30 LaFrance et al. 2007. 
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Studien visar tydligt att hundaktiviteter har inverkan för stunden men hur länge dessa 

varar och om det finns långsiktiga effekter är mer osäkert. Det finns nästan ingen 

forskning som har visat på långsiktiga effekter av arbete med vårdhund31. Det bästa sättet 

att säkra en långsiktighet är att arbeta kontinuerligt med vårdhund så att de korta positiva 

stunderna blir en pågående process enligt Socialstyrelsen rekommendationer för 

rehabilitering32. Vårdhundsverksamhet knyter an både till den vardagliga kontinuerliga 

rehabiliteringen enligt Socialtjänstlagen och den medicinska rehabiliteringen med 

begränsad varaktighet enligt HSL33. Den här utvärderingen pekar på att en seriös satsning 

på vårdhund har potentialen att göra rehabilitering till ett permanent inslag i ordinarie 

verksamhet i särskilt boende som blir självklarare att upprätthålla på sikt. Vårdhunden 

blir en motor i en sådan verksamhet.  

Resultaten visar att det är berikande för vårdhundsverksamhet att olika medicinska, 

paramedicinska och omvårdande professioner är involverade i aktiviteterna. Det ger en 

högre grad av professionalitet till verksamheten. Det är också i linje med Socialstyrelsens 

föreskrifter om samverkan i rehabilitering av äldre34. Integrerad verksamhet öppnar 

möjligheter till fler, mer varierade aktiviteter med högre kvalitet. Det är inte bara 

engagemang från arbetsterapeuter, sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare som kan 

berika hundverksamheten. Engagemang från omvårdnadspersonalen har potentialen att 

uppnå högre kontinuitet i verksamheten genom att erfarenheter som deltagarna gör i 

hundträningen kan föras vidare in i det vardagliga livet på avdelningen. De som står de 

boende närmast och känner dem bäst har också potentialen att efterfråga passande träning 

och aktivitet. Röster i utvärderingen förde fram att det är viktigt att dessa samarbeten 

utformas på ett sätt så att det blir givande även för vårdpersonalen och inte bara upplevs 

som betungande. Resultaten pekar på att en bred hundverksamhet som involverar många 

personalgrupper kan utgöra kärnan i rehabiliterande verksamhet på ett särskilt boende.  

                                                       
31 Filan och Llewelyn-Jones 2006. 
32 Socialstyrelsen 2008. 
33 Socialstyrelsen 2007.  
34 Socialstyrelsen 2008. 
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Bostad, aktivitet och hund  

Det är av intresse att betrakta vårdhundsverksamhet i ett bostadsperspektiv. Särskilt 

boende är en bostad som ska fungera för de aktiviteter som ordnas för de äldre35. 

Aktiviteter arrangeras emellertid oftast i de offentliga miljöerna i det särskilda boendet 

och gör att de enskilda aktiviteterna i individens privata sfär har en benägenhet att 

komma i andra hand. Det är också av vikt i det här sammanhanget att fundera över 

skillnaden mellan behoven hos människor med demens som bor på särskilt boende och de 

som bor av somatiska skäl. Människor med demens har behov av bekräftelse och tyr sig 

gärna till personal i de offentliga rummen36 medan vardagen kan vara annorlunda för en 

person med främst somatiska problem. Åldern hos dessa är i regel mycket hög, 85 och 

uppåt. Svaghet och bräcklighet gör att många tillbringar stora delar av dagen på sitt rum, 

upp till 20 timmar37. Detta skapar dikotomier i den enskildes liv. En mycket gammal 

person kanske har som enda alternativ gemensamma aktiviteter i offentliga miljöer som 

de har begränsad ork att delta i. Personer som bor på särskilt boende har stort behov av 

vila men vistelsen på det privata rummet kan bli innehållslös och passiv.  

Om en person måste vara eller väljer att vistas på sitt rum i högre grad idag än förut så 

bör aktiviteter flyttas dit i större utsträckning än som varit fallet hittills38. Då måste man 

ställa sig frågorna vad som är rimligt att man gör i en bostad, vilket inflytande den 

enskilde ska ha på dessa aktiviteter och hur dessa kopplas till ett rehabiliterande 

förhållningssätt för det vardagliga livet39. En sådan diskussion sätter jämförelsen mellan 

vårdhund och umgängeshund i ett större sammanhang. Frågan om liknande effekter kan 

nås med umgängeshund som med vårdhund bör besvaras med den äldre personens vardag 

i bostaden för ögonen.  

Vårdhund på Årstagården och Balder jämfördes med aktiviteter, av personal såväl som 

boende. Några av de äldre som intervjuades på Årstagården såg hundverksamheten som 

en av alltför få aktiviteter. Personal såg verksamhet med vårdhundar som ett 

aktivitetsalternativ eller ett komplement. Det är den största skillnaden mellan vårdhund 

                                                       
35 Socialstyrelsen 2011. 
36 Jfr Melin Emilsson 1998. 
37 Nord 2011b. 
38 Nord 2012. 
39 Socialstyrelsen 2007. 
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och umgängeshund. Umgängeshund beskrevs genomgående som ett medel för att skapa 

vardaglighet och vanlighet och inte som en aktivitet. Med det förhållningssättet 

poängteras särskilt boende som bostad för den äldre personen.  

Utvärderingen visar att det inte finns några vattentäta skott mellan verksamhet med 

vårdhund och umgängeshund. Det är snarare olika varianter på hundverksamhet där 

vårdhund och umgängeshund möts och överlappar. Genomgången av olika verksamheter 

med umgängeshund visar att flera av målen och aktiviteterna som återfinns i verksamhet 

med vårdhund också är centrala i arbete med umgängeshund. Hunden som motiverar, 

sprider glädje, dämpar oro eller helt enkelt är en god kamrat återfinns i alla 

verksamheterna. Båda typerna av verksamhet lägger också vikt vid säkerheten trots 

skilda meningar om användning av koppel. Vårdhunden användes ibland som 

umgängeshund, i ett friare samspel med den gamla personen t.ex. vid besök på avdelning 

eller i en persons privata rum. Arbete tillsammans med vårdpersonal går att fördjupa så 

att också hundens potential att skapa vardaglighet kommer in som en komponent i 

vårdhundsarbetet. Detta har en starkare koppling till särskilt boende som bostad där 

umgänge och träning med hund är småskaligare, vardagligare och närmare den äldre 

personens nuvarande och kanske dåvarande liv. Det kan innebära att vårdhunds-

verksamhet flyttar in i den äldres rum eller lägenhet om den personen så önskar. 

Individen ska vara delaktig i rehabiliterande verksamhet, vara ”subjekt i sin egen 

re/habilitering”40, dvs. den enskildes egen vilja och behov ska vara grunden för 

interventionerna. Perspektivet bostad på särskilt boende tillsammans med individuell 

utformad omvårdnad skapar en rad dilemman speciellt om det är fråga om mycket svaga 

människor41. Kan personen välja och i hur hög grad har personalen mandat att välja åt 

den personen de menar inte kan det? Vad möjliggör att välja aktiviteter och var ska dessa 

försiggå? Väljer man att delta i hundverksamhet i brist på annat? Kan man värja sig för 

en hund och vågar man säga att man inte tycker om hund? Utvärderingen indikerade att 

en del människor möjligen dolde en motvilja mot hundar genom att hänvisa till allergi. 

Man måste ta på högsta allvar om någon väljer en strategi för att komma undan istället 

för att våga säga som det är. En svaghet med denna utvärdering är att den inte kunnat 

                                                       
40 Ibid, s. 21. 
41 Nord 2011a. 
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omfatta eventuella kritiska röster. Forskning har visat att personalen på särskilt boende 

var mer intresserad av hunden än de äldre som bodde där42. Det krävs en känslighet och 

lyhördhet från personalens sida för att vara öppen för de olika individernas olika 

önskemål. I detta sammanhang är kanske de personalmedlemmar som är skeptiska till 

hundverksamhet av stort värde. En kritisk röst behövs för att peka på svagheter som kan 

leda till förbättringar. Någon som bromsar upp, som ställer besvärliga frågor och som 

ifrågasätter har potentialen att fortsätta utvecklingen av vårdhundsverksamheter.  

Studien pekar på att vårdhunden har en större bredd än umgängeshunden. Den kan 

användas som umgängeshund medan tvärtom är inte genomförbart i alla avseenden. För 

att arbeta som vårdhund krävs en långvarig träning i lydnad och de övningar som 

används i rehabiliterande verksamhet. Det kan inte en umgängeshund som oftast inte har 

någon specialträning. Flera rehabiliterande effekter av vårdhund är på så sätt inte möjliga 

att uppnå med umgängeshund.  

Det finns en gemensam nämnare hos vårdhund och umgängeshund. De har båda sin 

grund i glädjen över umgänget med hunden. Både vårdhund och umgängeshund skapar 

ett sammanhang som är meningsfullt genom att hundens behov och lek sätts i centrum.  

En sista reflektion 

En av de intervjuade männen på Årstagården sa att det finns ett släktskap sen lång tid 

tillbaka mellan hund och människa som ger samhörighet mellan oss. Denna samhörighet 

har raffinerats till hög nivå i samspelet mellan den äldre personen, vårdhunden och vård-

hundföraren. Vårdhunden ersätter delar av vårdhundförarens kommunikation med äldre i 

en terapeutisk situation. Man skulle kunna säga att vårdhunden är ambassadör för 

vårdhundföraren. Framgången i detta bygger på att hunden kommunicerar på ett sådant 

sätt som är mer lättolkat och självklart för människor, även för de med demens som har 

svårt för talade instruktioner. Hundens kommunikation är ordlös och den aktiverar ett 

kroppsligt förankrat svar i den gamla personen som är självklart, inlärt och emotionellt 

styrt. Men hunden är inte ensam utan vårdhundföraren arrangerar det fruktbara mötet 

mellan vårdhunden och den äldre personen. Detta är den centrala triaden i vårdhunds-

verksamhet. Utan vårdhundförare går det inte bedriva seriös verksamhet med vårdhund.  

                                                       
42 Winkler et al. 1989.  
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Forskaren 

som gjorde den här utvärderingen är lektor vid Linköpings universitet med forskning om 

relationen mellan omsorg och arkitektur i äldres boende som sitt huvudsakliga 

forskningsområde. Hon är i grund och botten positivt inställd till hundar och djur i 

allmänhet men har aldrig varit hundägare. Det är lätt att dras med i fascinationen över det 

som sägs kunna åstadkommas med vårdhund. Vårdhundsverksamhet omges av en mängd 

anekdoter om den positiva inverkan som hundar har på äldre. Tillförlitlig forskning visar 

också på positiva effekter av verksamhet med hundar. Forskaren som gjorde utvärde-

ringen har försökt att bortse från anekdoter och andras forskningsresultat, och har strävat 

efter att göra utvärderingen med så stor neutralitet som möjligt. Det är emellertid hennes 

fasta övertygelse efter att ha avslutat den här studien att arbete med vårdhund har stor 

potential att berika och förnya arbetet inom äldreomsorgen och rehabilitering av äldre 

med kognitiva och somatiska problem.  

 

 

Ett stor tack till alla er som deltog i utvärderingen, i synnerhet personal och boende på 

Årstagården och Balder. 

 

Norrköping, mars 2011  

 

Catharina Nord 
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 Bilaga 1 Observationstillfällen 

Årstagården 

Gruppträning med herrar (två gånger varav en videofilmades) 

Gruppträning, blandad (två gånger varav en videofilmades) 

Träning av valp där en yngre person deltog som tränare. (videofilmades) 

Besök av hund på avdelning. 

Besök av hund hos en dam i hennes rum. 

 

Balder 

Träning av vårdhundselever där en äldre person deltog. 

Individuell träning av två personer med stroke. 

Besök av hund på avdelning. 

Promenad med boende och hund. 

 

Bilaga 2 Medverkande verksamheter med umgängeshund 

Soltorp (HSB Omsorg), Sollentuna 

Enebacken (HSB Omsorg), Österåkers kommun 

Ferlin, (Kosmo AB) Uppsala  

Djuröhemmet, (proVarmdo) Värmdö  

Hattstugan, (Hattstugan Vård & Utbildning AB) När  

Ljungs äldreboende, (Attendo care) Värmdö 

Magnoliagården, (Attendo care) Staffanstorp  

Slottsovalen, (Attendo care) Värmdö  


