
Att arbeta med vårdhund 



Bakgrund 



Hur började vi? 

Karin Udenius tar 2006-2007 initiativet  till ett 
samarbete mellan SLU och Läkemedelsverket 

Våren 2007 utbildades och diplomerades 
Bosse och jag 

Förberedande möte, fastställande av rutiner och riktlinjer med 
smittskyddsöverläkare, MAS, statsveterinär, chefer, sjuksköterskor m fl 

I Augusti 2007 öppnade en ny avdelning 



Inför vårdhundsarbete 

• Ta fram rutiner och riktlinjer 

• Utbildning av personal 

• Information till övrig personal och anhöriga 

• Utbildning för legitimerad personal 



Rutiner & riktlinjer 

• ESBL, MRSA och VRE - ingen hund på avdelningen 

• Sprita händerna före och efter hund på avd 

• Allergi? 

• Information till nyinflyttade och anhöriga 

• Vart får hundarna inte vara? 

• Inga personalhundar på avdelningen 

• Sekretess 

• Friskintyg för hunden, ren, välskött och frisk 

• Hunden jobbar alltid kopplad med sin förare 



Mina hundar 



Samspelet bygger  
på relationen till hunden 

• Kroppens minne 

• Få instruktioner 

• Upplevs inte som träning 

• Sedd och bekräftad 

• Förmågorna nyttjas i vardagen 

• Kravlöst utan prestationskrav och stress 







Fysiska förmågor 

• Hand och armfunktion 

• Bålstabilitet/rörlighet 

• Benstyrka 

• Balans i sittande/stående 

• Koordinationsförmåga 

• Målinriktat aktivitetsutförande 

• Greppförmåga 

• Precision 

• Avvägd kraft i rörelsen 





Kognitiva förmågor 

• Initiativförmåga 

• Flerstegsinstruktioner 

• Koncentrationsförmåga 

• Problemlösningsförmåga 

• Hitta "vägen in" till någon 

• Minne 

• Planering 



Sinnesstämning 

• Oro 

• Vandringsbeteende 

• Agitation 

• Nedstämdhet 

• Inåtvändhet 

• Plockighet 





Sociala förmågor 

• Det sociala samspelet 

• Att vänta på sin tur 

• Behålla koncentrationen i aktiviteten 

Träna att uttrycka sig och förstå 

Öka välbefinnande och självkänsla 

Öka närvaro “här och nu” 





Hunden bidrar till en  
multifunktionell aktivitet 



Hälsoeffekt också på personalen 



Frågor 





remissförfarandet 

kontakt med patient 

indentifiera problem 

syfte/mål 

kontakta vårdhundsföraren för remiss/planering av intervention 

patienten får träffa hundarna 

HAI 6-8 gånger 

utvärdering av mål, ev nya mål sätts 



journalföring 

när ska man skriva journal? 

remiss - problem/syfte/mål 

vid varje intervention 

utvärderingen 

nya mål? 



är vårdhund för alla? 
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