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ABSTRAKT: Då vårdhundar är en relativt ny företeelse i Sverige har vi genom en 

mikro-etnografisk fallstudie studerat Ludvika kommuns Projekt vårdhund och haft som 

syftet att undersöka vad en vårdhund kan ha för arbetsuppgifter och vilka eventuella 

effekter dessa arbetsuppgifter kan ha för brukarna.  Frågeställningarna som studien hade 

var: Vad kan syftet med en vårdhund vara? Vilken evidens använder sig projektet av i 

praktiken? Hur ser interaktionen mellan vårdhundsteamet och brukarna ut? Studien 

utfördes genom  intervjuer med teamet och observationer. En vårdhund kan användas i 

rehabiliterande syfte, fungera som både en social och motiverande faktor och öka det 

psykiska välbefinnandet. Evidensen som projektet förlitar sig på är oxytocinets verkan 

och effekter som har en dokumenterad effekt när det gäller att minska oro, aggressivitet 

och öka det psykiska välbefinnandet. Vi fick se interaktionen mellan teamet och brukare 

där vi såg hur brukarna blev glada och motiverade att röra på sig när Alfred kom på 

besök. Vi ser att arbetet med vårdhundar kan föra med sig ett salutogent synsätt. Mer 

forskning kring sambandet mellan oxytocin och relationen mellan djur och människa 

behövs enligt oss då det i dagens läge inte finns någon forskning som definitivt kopplar 

ihop dessa. Vi har märkt att replikering kring detta område kan vara svårt då 

förutsättningar skiftar och att alla hundar och människor är olika. 
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INTRODUKTION 

Även om forskning kring sällskap och dess effekter mest är fokuserad på relationer 

mellan människor så är steget inte långt från att kunna applicera det på relationen 

mellan djur och människa. Studier har visat att stödet och kontakten med djur eventuellt 

kan ge samma positiva effekter som sker i interaktionen mellan människor. De sociala 

kontakterna är mycket viktiga för människor. Kontakterna med djur kan minska känslan 

av isolering och ensamhet, då djuren är ett naturligt samtalsämne och öppnar upp för 

möjligheter till möten med andra människor. Detta kan vara extra viktigt för de som är i 

riskzonen för att bli isolerade, så som de äldre eller de med fysiska funktionshinder ofta 

kan vara. Att ha nära sociala relationer till andra människor kan vara ett starkt 

emotionellt stöd. Dessa relationer kan öka stresståligheten och kan ge en känsla av ökat 

självförtroende vilket i sin tur kan ge bättre copingstrategier för att hantera stressiga och 

jobbiga situationer bättre. Det kan ge en snabbare återhämtning från sjukdomar som 

cancer, stroke, hjärt-och kärlsjukdomar. Bristen på sociala relationer verkar vara en 

riskfaktor för hälsan då det ökar risken för ökade blodfetter, förhöjt blodtryck, övervikt 

och brist på rörelse (McNicholas et al, 2005).  

Interaktionen mellan djur och människa börjar få ett allt större fokus inom forskningen 

och hundar har en framträdande roll inom AAT (animal-assisted therapy) både när det 

gäller forskning och praktik. AAT handlar oftast om en interaktion  mellan ett tränat 

djur och en klient. Denna interaktion underlättas med hjälp av en djurförare och  målet 

med AAT kan ha ett terapeutiskt syfte såväl som ett rehabiliterande syfte. Flera studier 

som har utvärderat AAT när det gäller oro och aggressivitet hos äldre med demens kom 

fram till att de boende visade signifikant mindre oro och aggressivitet när en hund var 

närvarande (Filan & Llewellyn-Jones, 2006).  

En pilotstudie som undersökte effekterna av AAT hos äldre med demens kom fram till 

statistiskt signifikanta resultat när det gällde minskning av oro och en statistiskt 

signifikant ökning av sociala interaktioner. Richeson anser att även om resultaten inte 

går att generalisera, på grund av brist på randomisering och det lilla urvalet, så är de 

lovande. Hon anser även att mer forskning behövs inom detta område för att se hur ofta 

och lång AAT-intervention som behövs. Även att undersöka tillgängligheten på 

program för certifiering av vårdhundar i U.S.A. efterfrågas i studien (Richeson, 2003).  
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Ludvika kommun driver under 2010 och 2011 ett projekt som heter Projekt vårdhund 

och som är riktat mot de demensboenden som finns i kommunen (www.ludvika.se). Vi 

valde att studera Projekt vårdhund då tanken på att en kommun satsar pengar i ett 

vårdhundsprojekt i tider av besparingar lockade fram vår nyfikenhet. Ett annat skäl till 

att vi valde detta ämne är att även om det här projektet är riktat mot äldre med 

demenssjukdom så skulle vi inom vårt framtida arbetsområde som socionomer kunna 

möta eller arbeta med vårdhundar då deras arbetsområde bland annat kan vara inom 

missbruksvård, i socialt behandlingsarbete och  inom kriminalvård (Höök, 2010). Trots 

att Vårdhundskolan, som utbildade Alfred, är ett relativt nystartat projekt så har de 

genom samarbete med många olika organisationer utvecklat ett förhållningssätt och ett 

lärande där deras mål är att ta tillvara på många patientgruppers intressen. Genom den 

forskning som finns om de positiva effekterna som kontakt med djur och natur kan ha, 

så har de implementerat hundar i vården för att ge klienter ett komplement till den 

ordinarie primärvården.  

Syftet med studien är att undersöka vad en vårdhund kan ha för arbetsuppgifter och 

vilka eventuella effekter dessa arbetsuppgifter kan ha för brukarna. Detta leder oss in på 

våra frågeställningar som är: Vad kan syftet med en vårdhund vara? Vilken evidens 

använder sig projektet av i praktiken? Hur ser interaktionen ut mellan vårdhundsteamet 

och de boende på demensavdelningarna?  

Nedan redovisas tidigare forskning om djur i vården och en presentation av 

Vårdhundskolan och Alfred. Därefter redovisas val av metod  och studiens 

tillvägagångssätt. Efter detta beskrivs de resultat som studien  har kommit fram till och 

sist i arbetet kommer vår diskussion och konklusion. 

Tidigare forskning 

Dokumentation av användning av sällskapsdjur i terapeutiskt syfte finns från så tidigt 

som 1792 men det var inte förrän på 1960-talet som vetenskaplig forskning kring detta 

började att dokumenteras. Det var barnpsykiatrikern Boris Levinson som 1961 

presenterade sina forskningsresultat angående att använda en hund som ett verktyg för 

att underlätta arbetet med en klient. Han fann att hundens närvaro hade en positiv 

inverkan på klienten när det gällde bland annat kommunikation, mjuka upp 

försvarsmurar, att få till en god relation med klienten och  att påbörja själva terapin. I 

början på 1970-talet blev Sam och Elizabeth  Corson de första att börja använda djur i 
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en sjukhusmiljö, där de samlade kvantitativa data från pilotstudier gällande ungdomar 

och vuxna. 1975 flyttade paret sitt djurterapi-projekt till ett vårdhem där äldre personer 

blev introducerade till djurterapi med framgång. Det var på vårdhemmet som paret 

började observera att de som var involverade i djurterapin fick förbättrad fysisk, psykisk 

och social status (Hooker , Holbrook Freeman & Stewart 2002).  

En forskningsöversikt som gjordes kring ämnet hundar och personer med demens visar 

att forskningen som har gjorts (om än begränsad) har gett vissa belägg för att kontakten 

mellan en hund och en äldre person med demens har en positiv effekt. Detta visade sig 

genom ett minskat oroligt beteende och ett ökat socialt beteende. Resultaten var dock 

blygsamma och kortvariga. Forskarna som genomförde den studien kunde dock inte dra 

några bestämda slutsatser, om exempelvis vilka som har mest nytta av hundterapi och 

vilken längd insatsen ska ha för att vara som mest gynnsam. Detta på grund av de 

variationer som fanns mellan de studier de undersökte, till exempel gällande rekrytering 

och deltagarantal. Något annat som de påpekade var att det saknades evidensbaserade 

manualer för sessionerna i studierna de undersökte och att viktiga detaljer om hundarna 

saknades, exempelvis kön, ålder, ras, om de var kastrerade och i så fall när, färg, 

dokumentation om hundens hälsa och beteende, bakgrund och temperament. Författarna 

påpekar att dessa viktiga detaljer kring hunden är nödvändiga vid eventuell replikering 

(Perkins, Bartlett, Travers & Rand, 2008). Resultat från  den här typen av studier ska 

dock tydas med försiktighet då andra variabler, såsom hundföraren, kan ha påverkat 

resultatet. Det skulle kunna resultera i en så kallad Hawthorne-effekt  vilket innebär att 

subjektet för studien ändrar beteende på grund av att de blir observerade snarare än 

interventionen i sig. I detta fall skulle det vara närvaron av hundföraren snarare än 

hundens ingripande terapi som påverkade resultatet. Det har även framkommit kritik 

mot en del studier på grund av dess avsaknad av vetenskaplig noggrannhet då dessa har 

till stor del baserats på anekdoter (Williams & Jenkins, 2008). 

En stor del av forskningsrapporter som finns kring djur/hundägande inriktar sig för det 

mesta på enskilda delar, det vill säga vilken slags effekt djur kan ha i interaktion med 

människor. Vilka effekter som undersöks och som anses vara nyttiga beror på vilka som 

genomför undersökningen. Det kan vara politiker, eller olika sorters brukare inom vård 

och omsorg, där vårdbehov kan variera mycket beroende på brukarens problematik. 

Effekter av AAA (animal assisted activities) och AAT, aktiviteter och rörelse med djur 

spänner över ett brett fält, det är fysiska, psykiska, sociala och fysiologiska men det 
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omfattar även ekonomiska effekter. Studier av hundägare har visat att de har en större 

förmåga att hantera vardagsstress och att de hade en mer aktiv livsstil där de bibehåller 

sina intressen vilket gör att åldrandet fördröjs. De äldre hundägarna har ett mer rikt 

socialt liv än de utan hund då de genom sina promenader möter andra med hundar. De 

känner sig lugnare, tryggare och blodtryck och immunförsvar förbättras vilket ger färre 

läkarbesök och det resulterar i lägre medicinering (Norling, 2002).  Genom detta resultat 

kan man hävda att interaktionen mellan en människa och ett djur ökar utsöndringen av 

hormonet oxytocin. Enligt Ulvnäs-Moberg och Petersson kan oxytocin utsöndras av 

beröring, värme och lätt tryck, till exempel i form av massage. Forskning har visat att 

oxytocin har en lugnande effekt där det framkallar fysisk avslappning och ökar det 

psykiska välbefinnandet. Det ger till exempel upphov till lugn, minskad 

smärtkänslighet, sänkt blodtryck och den sociala interaktionen stimuleras. Det kan 

samtidigt stärka matsmältningen och näringsupptaget då mag-och tarmkanalen 

stabiliseras och arbetar på en lagom nivå (Ulvnäs-Moberg & Petersson, 2004).  

Vårdhundskolan och utbildning av vårdhunden 

Enligt sjuksköterskan Ingeborg Höök 2010, har det i Sverige under många år funnits 

hundar med på vårdavdelningarna, det har varit personalens hundar som fått följa med 

under deras arbetspass. Ett litet antal boenden har tillåtit de boende att ha hund eller 

katt, även burfåglar och akvariefiskar kan förekomma. Trots att hundar inom 

äldrevården inte är något nytt fenomen så har det inte funnits någon strukturerad 

verksamhet. Det har inte funnits någon speciell utbildning eller kriterier för vad som 

egentligen är en lämplig och bra hund. Vidare har det inte funnits några traditioner för 

att utföra, planera och utvärdera hur hunden kan användas för att kunna användas som 

ett hjälpmedel i vården. Personalen har saknat kunskaper för hur de ska kunna använda 

hunden i sitt arbete med patienterna. Andra arbetande hundar så som ledarhundar, 

narkotikahundar, räddningshundar och service- och signalhundar har en lång utbildning 

tillsammans med sin förare. Där får de utföra lämplighetstester för att få utföra sina 

uppdrag, något som också är viktigt för vårdhundar (Höök, 2010). 

Det var inte förrän Vårdhundskolan startades 2008, initierad av Ingeborg Höök, som det 

utvecklades en metod för att utbilda och lämplighetstesta hundar som ska arbeta inom 

vården (ibid).  



6 

 

Det var föreningen Hälsans Natur som startade projektet Hund i vården, som senare fick 

namnet Vårdhundskolan. Föreningen syftar till att kontakten med djur och natur ska 

vara en självklarhet i verksamheter som fokuserar på lärande, tillfrisknande och 

preventivt arbete. Den forskningen som finns inom området djur i vården, i kombination 

med praktisk utförande med hunden, ger ett program som har varit framgångsrikt, enligt 

Hälsans Natur. Deras mål med att få in hundar i vården har uppnåtts enligt deras 

utvärderingar av Vårdhundskolan. Projektet Vårdhundskolan har under sina tre 

verksamma år blivit beviljade 6,4 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden. I februari 

2011 har Vårdhundskolan blivit beviljade ytterligare ca 2,4 miljoner kronor för ett 

fjärde år, där fokuset kommer att vara på främjandet av psykisk och fysisk hälsa 

(www.arvsfonden.se, www.halsansnatur.se). Vårdhundskolan har på kort tid etablerat 

en skola som kombinerar den forskning som finns både nationellt som internationellt. 

Vårdhundskolans hemsida länkar även till många olika vetenskapliga rapporter och 

artiklar angående hundar i vården och dess effekter (www.vardhundskolan.se)  

Vid mailkontakt med Ingeborg Höök så ställdes frågan vad som sker med 

Vårdhundskolan om inte de inte får beviljat bidrag för nästkommande år. De säger sig 

se ett behov och många intressenter till att utbildningen ska fortgå, så hon hoppades att 

det skulle fortskrida, men kanske i annan form eller av flera aktörer. Genom 

Vårdhundskolans erfarenheter och kunskaper håller Swedish Standards Institute (SIS) 

på att utforma en nationell standard för hur vårdhundar och dess team ska utbildas för 

att säkerhetsställa att de vårdhundsteam som agerar på marknaden har adekvat 

utbildning. Målet är att de eventuellt nya aktörer på marknaden som vill starta 

utbildning för vårdhundar ska kunna följa de krav som SIS har och därefter då kunna få 

en ackreditering av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). Detta 

för att försäkra sig om att de vårdhundar som finns på arbetsmarknaden är väl utbildade 

och testade och därigenom kunna ge en kvalitetsgaranti till de som berörs av och 

kommer i kontakt med ett vårdhundsteam (personlig kommunikation, 28 april, 2011). 

SIS menar att syftet med standardiseringen, SIS/TK 551, är att säkerställa 

vårdhundarnas legitimitet och få till en säker tillämpning av vårdhundar i de situationer 

där en vårdhund kan vara av intresse (www.sis.se). 

Metoden för att utbilda vårdhundsteamen utvecklades med hjälp av flera 

patientorganisationer (exempelvis Demensförbundet, Alzheimerföreningen, Astma och 
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Allergiförbundet, Strokeriksförbundet), etologen
1
 Lars Fält samt erfarna 

hundinstruktörer. Metoden är enligt Ingeborg Höök unik för Sverige då skolan inte bara 

utbildar vårdpersonal som undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, och arbetsterapeuter 

utan de utbildar även hunden. Enligt Carina Medén skulle det vara en utbildad HSL-

personal (hälso-och sjukvårdslagen), till exempel en sjuksköterska eller arbetsterapeut, 

med på utbildningen för att denne senare skulle skriva remisserna (personlig 

kommunikation, 18 april, 2011). Vårdhundskolan hade fram till 2010 riktat sitt fokus på 

två patientgrupper, äldre med demens och personer med förvärvad hjärnskada eller 

skador efter en stroke (Höök, 2010). 

En blivande vårdhund lämplighetstestas inför sitt arbete inom vården. Hunden måste ha 

ett bra självförtroende och ha en vilja att lära sig nya saker. Den ska kunna ha lätt att 

samarbeta och leka med okända människor, även om de har ett annorlunda tal och 

rörelsemönster eller har andra ovanliga beteenden. Hunden ska kunna vara trygg och 

lugn i okända miljöer och kunna ha lätt för att slappna av, även i röriga situationer. 

Hunden ska tycka att det är roligt med problemlösningar och utmaningar. Den blivande 

vårdhunden måste vara frisk. Hunden får genomgå en grundlig veterinärundersökning 

innan de börjar sin utbildning. Det finns inga speciella krav på storlek eller ras, men 

hunden ska vara vuxen när den testas. Efter det första testet och urvalet så får 

hundägaren hjälp av utbildade hundinstruktörer under 6-12 månader för att träna hunden 

i alla de moment och övningar som kommer krävas av den i sitt arbete. I nästa steg i 

vårdhundsutbildningen får föraren lära sig mer detaljerat hur hunden kan delta i arbetet 

med patienterna. Det arbetet är aktiviteter och övningar för den fysiska, psykiska, 

kognitiva och sociala träningen hos patienterna. För att bli godkända ska hund och 

förare genomgå ett praktiskt test i vårdmiljö där både förarens och hundens lämplighet 

granskas. Hund och förare som klarar slutprovet diplomeras till professionella 

vårdhundsteam. De arbetar sedan efter remiss från arbetsterapeuter, läkare eller 

sjukgymnaster (ibid).  

2008 blev Bosse Sverige första certifierade vårdhund. Boxern Bosse utsattes för många 

olika test för att kunna bli en vårdhund, bland annat petades han  i ögonen och 

                                                 
1
 En etolog studerar djurens beteende. Etologi är vetenskapen om djurens beteende. Hämtat från  

http://www.ne.se/etologi 2011-06-07. 
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skinkbitar lades ut som Bosse inte fick röra eftersom på det framtida jobbet skulle det 

kunna vara medicin i dem (Lindstedt, 2008).   

Genom mailkontakt med Ingeborg Höök framgick det att det inte har rapporterats några 

incidenter där en vårdhund varit inblandad. En incident skulle till exempel kunna  vara 

att hunden skulle visa aggressivitet mot brukare, personal eller besökare. Om det skulle 

ske så har Vårdhundskolan riktlinjer för avregistrering av hunden. Beroende på vad som 

hänt så är det upp till varje enhet vad det ska bli för konsekvenser. Hunden får inte 

omdiplomeras (personlig kommunikation, 28 april, 2011).  

Vårdhunden Alfred 

Vårdhundskolan som utbildade Bosse utbildade även Alfred. Han är halvtidsanställd i 

Projekt Vårdhund som Ludvika kommun driver. Alfred är en svart, tre år gammal 

Cocker Spaniel hane.  Det är Annelie Asker, undersköterska och hundförare som äger 

och tränar honom och de utgör stommen i vårdhundsteamet i Ludvika. Alfred beskrivs 

av personalen på de avdelningar där han arbetar som en väldigt lugn hund. Alfred badas 

en gång i veckan och får sina klor klippta och filade regelbundet för att inte råka riva 

någon (www.ludvika.se) 

 

Enligt Annelie Asker betalades Alfreds vårdhundsutbildning med projektpengar. Dessa 

pengar som kommunen fått från Socialstyrelsen var öronmärkta för utveckling av 

demensvården i Ludvika kommun.  Alfred klassas i dag som en tjänstehund och hans 

försäkring betalas av projektet. Han är försäkrad för 40.000 kronor. När Alfred är i 
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tjänst så bär han en gul tjänsteväst med texten Vårdhund – allt för att visa att han är en 

arbetande hund. Då Alfred är svart och känslig för värme så jobbar han inte under 

sommarmånaderna. När Alfred har arbetat i tre år får både han och Annelie genomgå en 

omdiplomering för att kunna få fortsätta vara en vårdhund (personlig kommunikation, 

19 april, 2011).  

För att få träffa Alfred krävs det en remiss från arbetsterapeuten Carina Medén som 

arbetar i projektet. Arbetsterapeuten och vårdhundsföraren blev utbildade i ett halvår 

både praktiskt och teoretisk. Detta för att få kunskaper om vilka övningar en vårdhund 

kan utföra för att uppfylla syftet med en remiss. Arbetsterapeuten beskriver både målet 

och syftet med behandlingen efter att ha gjort en bedömning, så att vårdhundsföraren 

vet vad hon och Alfred ska uppnå.  (Ludvika kommun, 2010).  

METOD 

Denna fallstudie har haft en kvalitativ, mikro-etnografisk design i form av kvalitativa 

forskningsintervjuer och deltagande observationer. Syftet med en kvalitativ 

forskningsintervju är bland annat att få en förståelse för intervjupersonernas perspektiv 

på världen och att kunna utveckla mening ur dessa personers erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2009). En mikro-etnografisk undersökning fokuserar på ett tema som 

studeras under en tämligen kort tidsperiod. En fullstor etnografisk studie kräver oftast 

att forskaren spenderar en lång tid på fältet och det är inte sannolikt att forskaren hinner 

genomföra en sådan, vid till exempel ett examensarbete (Bryman, 2008). Valet av 

metod har sin grund i att då vårdhundar är en ganska ny företeelse i Sverige ville vi se 

interaktionen mellan vårdhundsteamet och brukare för att på nära håll kunna studera 

vilka effekter denna interaktion har. Vi började med att gå igenom den forskning som 

har gjorts. Detta gjordes genom databaserna Academic Search Elite och Google Scholar 

där sökorden dog, therapy dog, dementia, vårdhund, demens och oxytocin användes. 

Även Länsbiblioteket i Östersund användes i sökningen efter relevant litteratur. Ludvika 

kommun delade även med sig av dokument och utvärderingar. Då detta har varit en 

induktiv studie har vi även använt litteratur som vi har funnit vara relevant till resultatet. 

Efter en litteraturgenomgång åkte vi ner till Ludvika för att studera på plats. Vi utförde 

två intervjuer med arbetsterapeut Carina Medén och hundförare Annelie Asker tillika 

undersköterska. Intervjuerna hade en semi-strukturerad karaktär och var lokaliserade på 

deras respektive arbetsplatser. Carina har sitt kontor på Ludvika kommunhus och 
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intervjun med Annelie skedde på ett av de boenden som hon och Alfred arbetar på. 

Intervjuerna har sedan transkriberats. En intervju skulle tagit plats med ordförande i 

Ludvika kommuns Vård- och omsorgsnämnd, Britt Marinder, men på grund av sjukdom 

skickades frågor via mail. Mailkontakt togs även med Ingeborg Höök. 

6 olika ostrukturerade, icke-deltagande observationer gjordes under två dagar på två 

olika demensboenden. Alla observationerna gjordes i en sluten miljö då 

demensavdelningarnas ytterdörrar var låsta. På ett boende var en avdelning hundfri så 

om Alfred skulle träffa någon boende fick de träffas i ett dagrum utanför. Att den var 

hundfri berodde på allergier och eventuell hundrädsla.  De flesta observationerna tog 

plats strax innan lunch, då en del av de boende kunde bli väldigt trötta efter maten. 

Detta betyder att resultaten från observationerna gäller endast  för de som observerades 

då vi inte kan uttala oss om resterande personer med remiss. 

Några metodproblem som vi har upplevt är att det vi inte har hittat så mycket forskning 

om detta område på svenska och vi har fått välja bort svensk litteratur och rapporter som 

hänvisar till vetenskapliga fakta. Dessa fakta har saknat vetenskapliga referenser som 

gjorde att vi inte kunde använda materialet. Ett annat metodproblem har varit att vi har 

hört  många anekdoter om goda resultat när vi har varit nere på plats,  men det finns inte 

lika mycket dokumenterat. Själva avståndet till Ludvika från Östersund (cirka 45 mil) 

kan även det ses som ett metodproblem då det krävdes mycket logistik för att kunna 

utföra intervjuer och observationer. 

Hundföraren Annelie var den som styrde vilka som skulle observeras. Hon hade bedömt 

vilka som skulle vara lämpliga att observera, detta med tanke på vilka som skulle 

godkänna vår närvaro, ge samtycke och där vi inte skulle vara störande element. Vi 

frågade personerna om samtycke innan besöket började.  Då vi inte visste vilka personer 

vi skulle träffa kunde vi inte inhämta anhörigas samtycke. Detta försvårades ytterligare 

av sekretesskäl. Codex – regler och riktlinjer för forskning säger att etikprövningslagen 

och de flesta etiska riktlinjer anser att forskning får utföras även om samtycke inte kan 

erhållas. Det gäller bland annat om forskningen kan vara till nytta för exempelvis någon 

som lider av snarlika sjukdomar och om forskningen medför obetydligt obehag eller 

risk för skada (www.codex.vr.se). Vi anser att studiens resultat kan vara till nytta för 

andra personer med demensliknande sjukdomar. I och med att Annelie har träffat 

personerna innan gjorde hon bedömningen som behandlingsansvarig vilka vi kunde 
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träffa utan att utsätta de personerna för risk för skada eller obehag. De som vi 

observerade i vår studie är avidentifierade. 

RESULTAT 

Intervjuer 

Det som gjorde att Ludvika kommuns Vård- och omsorgsnämnd valde att satsa på 

projektet var, enligt deras ordförande Britt Marinder,  att deras brukare skulle få tillgång 

till ytterligare en vårdform som  skulle ge trygghet i deras vardag. Projektet strävar även 

mot de mål som Vård- och omsorgsnämnden har för deras verksamhet. Hon skulle 

också kunna tänka sig att utbilda fler vårdhundar om projektet visar bra resultat 

(personlig kommunikation, 29 april, 2011).  

Carina såg även andra användningsområden än bara vid demenssjukdom och då främst 

inom psykiatrin. Då projektet är knuten till demensvård så kan hon dock inte skriva 

några remisser till någon som inte har demens men hon kan se ett stort behov inom just 

psykiatrin. Carina  gav oss några exempel på övningar och aktiviteter som Alfred och 

hans förare kan utföra för att kunna uppfylla syftet med remissen. Det var bland annat 

att brukaren skulle gömma en badanka som sedan Alfred skulle hitta, syftet med den 

övningen var enligt arbetsterapeuten att öva minnet och motoriken. Andra övningar var 

att promenera, vilket enligt arbetsterapeuten stimulerar motorik, ger motion och har en 

lugnande effekt. I intervjuer framkom det att Carina, arbetsterapeuten, skrev målet med 

remissen och det var Annelie, hundföraren, som utformade hur målet skulle nås. 

Remisserna skrivs för fem till tio besök och Annelie avgör efter fem besök om det är 

värt att fortsätta. Enligt Carina började de med bara fem besök men märkte att detta var 

för lite. Besöksfrekvensen är en gång per vecka hos de olika brukarna. Vi fick även 

information om remisser där det inte har fungerat med Alfred då till exempel en av 

brukarna sagt att denne inte ville ha Alfred hemma hos sig. I ett annat fall var brukaren 

så pass påverkad av sin demenssjukdoms så att denne inte ens visste att Alfred var där. I 

dessa fall avslutades remisserna ett tidigt skede eftersom Annelie bedömde att 

behandlingen inte hjälpte (personlig kommunikation, 18 april, 2011). Vi tror att det kan 

vara viktigt att vårdhundsteamet tar fram underlag när det gäller till exempel att 

brukaren har en positiv inställning till djur .  
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Enligt Annelie, vid intervjun (personlig kommunikation, 19 april, 2011), var det bara 

fantasin som kunde sätta gränser för hur övningar kunde se ut. Detta med tanke på 

dagsformen hos brukaren och de olika individuella behoven. Att det bara är fantasin 

som sätter gränser kan enligt oss vara både bra på det sättet att det är de individuella 

behoven som styr övningarna men att det även kan vara en begränsning då det är 

hundförarens fantasi och påhittighet som styr valet och utförandet av övningarna. Även 

själva hunden har begränsningar och Annelie tycker att tre besök om dagen är vad 

Alfred klarar av för att orka hålla fokus på de olika övningarna (ibid.). Vi ser att det kan 

vara viktigt att hundföraren verkligen känner hunden, vet hundens begränsningar och 

förmågor. Detta för att kunna få ut maximalt av behandlingen samtidigt som hunden 

inte blir utarbetad.   

Annelie beskriver även hennes sätt att tänka om de boende har förändrats. Nu ser hon 

deras resurser och vad de är kapabla till – förut såg hon enbart vad de inte kunde. Detta 

tankesätt har även spridit sig till personalen på boendena, enligt Annelie, då även de 

upptäcker dolda eller glömda förmågor då de sett vad Alfred har lockat fram (ibid.). Vi 

kan koppla detta till ett salutogent tankesätt där det ”friska”, i detta fallet vad de boende 

kan och kommer ihåg, sätts i fokus istället för ett patogent tankesätt där det ”sjuka” och 

orsakerna till detta är det som istället är i fokus. 

Både Carina och Annelie betonade oxytocinets betydelse och effekt hos de som fått 

remiss. Detta berodde på att de flesta som fått remiss för att träffa Alfred hade någon 

sorts problematik med oro och att få ha Alfred i knät och klia honom skulle enligt dem 

höja oxytocinnivån i kroppen. Enligt Annelie används Alfred även vid palliativ vård, 

vård i livets slutskede (personlig kommunikation, 18-19 april, 2011). Vi kan koppla 

detta till tidigare forskning som har visat att oxytocin har en lugnande effekt, ökar fysisk 

avslappning samt ökar det psykiska välbefinnandet. I detta fall skulle oxytocinet minska 

de äldres oro, minska eventuella fysiska spänningar i kroppen och de skulle få ett ökat 

psykiskt välmående. 

Vid intervjuerna med vårdhundsteamet så berättade de om sina upplevelser om 

utbildningen och att de då hade fått känslan av att upplägget för de som var 

remisskrivare inte hade blivit riktigt utarbetat än. Det kan ha berott på att utbildningen 

var så pass ny att det inte riktigt fanns utarbetade rutiner kring själva upplägget och 

utformningen av utbildningen. Genom att de tog egna initiativ och gjorde egna 
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grupparbeten där de diskuterade hur de skulle kunna ta fram bland annat 

bedömningsinstrument så upplevde Carina att det blev bättre. Föreläsningarna på 

vårdhundskolan hade varit väldigt informativa och givande enligt intervjuerna 

(personlig kommunikation, 18-19 april, 2011). Enligt Ingeborg Höök  har utbildningen 

utvecklats och förändrats under projektets gång för att kunna möta de behov som en 

vårdhund kan tänkas kunna möta inom sitt verksamhetsområde (personlig 

kommunikation, 28 april, 2011). Det vi kan utläsa av detta är att utbildningen var 

väldigt ny när Alfreds team gick på utbildningen och att rutiner kanske inte hade hunnit 

blivit inarbetade men att Vårdhundskolan enligt Ingeborg har utvecklat utbildningen 

sedan dess.  

Enligt Hälsans Natur har Vårdhundskolan även ett samarbete med Malmö högskola 

(www.halsansnatur.se). Högskolan erbjuder distanskurser på halvfart som heter bland 

annat ”Djurs medverkan i socialt arbete” (www.mah.se/djur). Enligt redovisningen till 

Allmänna Arvsfonden (år 3) har Ingeborg Höök blivit anlitad för att utforma den kursen 

(www.halsansnatur.se). 

Att Vårdhundskolan arbetar tillsammans med en högskola ser vi som ett ökat intresse 

hos allmänheten för att utveckla och implementera djur i vården. 

Observationer 

I alla observationer var Alfred kopplad och Annelie hade honom under ständig uppsikt. 

Vi upplevde honom som en väldigt lugn, tränad och välhanterad hund. Annelie började 

besöken med att Alfred fick ligga på rygg i knät på de boende. Efter att de kliat och 

myst med honom en stund gjorde Annelie några övningar med de boende.  Personen 

fick till exempel gömma en anka som Alfred skulle leta upp, borsta honom, ge honom 

vatten eller kasta en boll till honom på olika sätt (lyfta armen ovanför huvudet vid 

kastet, kasta med rak arm osv.). Även en tärning användes där olika övningar stod 

skrivna på sidorna. Personen fick kasta tärningen, läsa vilken övning som stod på 

tärningen och sedan få Alfred att utföra den. Detta gjordes för att öva upp den kognitiva 

förmågan att följa flerstegsinstruktioner. Övningar användes i alla observationer 

förutom en. Vi upplevde det som att Alfreds blotta närvaro fick både personal och de 

boende att vara mer öppna och kontaktsökande. Flera av personalen och de boende gick 

fram till Alfred på en gång när han kommit genom dörrarna på avdelningen bara för att 

klappa och prata om vilken fin och snäll hund han var. I nästan alla observationer 
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reagerade de boende med glädje när de fick veta att Alfred skulle besöka dem en stund. 

Graden av aktivitet och deltagande i övningarna varierade på grund av hur de boende 

mådde den dagen och hur långt framskriden demens de hade. 

I en observation såg vi att Annelie var den som var mer aktiv än Alfred då Annelie och 

brukaren kastade prick med rispåsar ner i en hink. Där kan vi dra slutsatsen att även 

hundföraren med sin kompetens kan vara en del i behandlingsresultatet. I ett annat fall 

såg vi hur personen blev väldigt uppspelt, glad och ivrig när denne fick veta att Alfred 

skulle komma på besök. Denna ivrighet fortsatte under besöket och tog sig uttryck i 

bland annat stor motivation till att vara aktiv i de utvalda övningarna. Vid en övning då 

en anka skulle gömmas för Alfred var personen enligt oss väldigt entusiastisk och mån 

om att det varken skulle bli för lätt eller för svårt för Alfred. Vi upplevde att även om 

det var fysiskt krävande övningar med mycket rörelser för hela kroppen så var personen 

som gjorde övningarna inte medveten om detta utan gjorde övningarna bara för att få 

göra dem tillsammans med Alfred. När personerna är så pass motiverade av att träffa 

Alfred ser vi att det kan vara väldigt lätt att få personerna att träna i rehabiliterande och 

preventivt syfte utan att själva vara medvetna om det.  

I en annan observation låg personen i sin säng när Alfred skulle komma på besök och 

Annelie lyfte upp Alfred och frågade om personen visste vem som var där. ”Alfred” 

fick hon till svar och personen fick hjälp att ta sig upp ur sängen för att träffa honom. I 

den observationen gjordes inga övningar utan personen kunde bara hålla i Alfred och 

klia honom under hela besöket, detta på grund av sin sjukdom.  

Vi fick även se ett par observationer där Alfred har använts som  motivation, dels för att 

komma ut ur sitt rum en stund och för att få röra sig genom att ta en liten promenad med 

Alfred. Kommer en person, som annars isolerar sig på sitt rum, ut en stund kan vi se att 

det sociala livet främjas.  

Under våra observationer har vi sett att även hundföraren har betydelse för hur väl ett 

besök av en vårdhund kan gå. En hundförare måste snabbt kunna läsa av situationen för 

att kunna göra en bedömning av hur teamets insats ska se ut under den dagen för att 

möta klientens och hundens dagsform. Detta på grund av att den klientgrupp som Alfred 

vänder sig mot ibland kan vara långt gångna i sin demenssjukdom och ork och styrka 

finns inte alltid där och att även Alfred kan ha bättre och sämre dagar (till exempel 

beroende på väderlek). 
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Utvärdering av projektet 

Under våren 2011 pågår en sammanställning av resultaten från de remisser som 

projektet har arbetat med under projekttiden. De hade redan börjat samla in material 

från de olika avdelningarna som de varit på och vi har fått tagit del av dem och 

redovisar nedan en sammanfattning av tre utvärderingar. Utvärderingarna har 

kommentarer från personal, ansvarig sjuksköterska och vårdhundsföraren. I vissa fall 

förekommer även anhörigas kommentarer och utlåtanden. På de utvärderingar som vi 

fick ta del av var personerna i dem redan avidentifierade. Vi avidentifierade dem 

ytterligare genom att till exempel ändra ”han” och ”hon” till ”denne” så att inte könet 

skulle framgå. Vi bytte även ut bokstäverna de använt istället för namn då dessa var 

snarlika varandra. 

I ett fall beskrivs en brukare, vi kan kalla denne C. C har diagnosen alzheimers och 

glömmer nästan direkt det som hänt för en liten stund sedan. Syftet med C:s remiss är 

att ge glädjeämnen i övergången mellan flytten från hemmet till äldreboendet. C har i 

alla tider varit den som vårdat, tagit om hand om och hjälp andra. C är orolig och 

förvirrad och genom oroligheter på avdelningen denne bor på, där en kvinna stört och 

tillrättavisat C, har dennes självförtroende sjunkit och har därigenom blivit ännu mer 

orolig. Personalen har försökt att avleda och aktivera C men sjuksköterskan beskriver 

att genom Alfreds besök har denne blivit lugnare och mer tillfreds. Sjuksköterskan 

skriver att genom Alfreds besök får C känna sig behövd och får en stund som bara är 

tillägnad för denne. C visar stor glädje under besöken och brukar vara glad hela dagen 

efter att Alfred varit där. Anhöriga är positiva och väldigt nöjda med att C har besök av 

en vårdhund.  

I brukare O:s fall var syftet och målet med en remiss att höja O:s humör detta på grund 

av depression och att O kände sig ensam. Målet var att hitta nya tillvägagångssätt för att 

bevara sinnesstämningen efter Alfreds besök har avslutats. Enligt anhöriga var O en 

person som aldrig visade känslor och som var den tysta och stränga föräldern. Enligt 

sjuksköterskan har O istället reagerat med ilska och kunde bli utagerande och arg på 

både personal och andra brukare. Vissa dagar är O väldigt trött på grund av sin demens 

och de dagarna har det inte fungerat så bra med Alfred men O har alltid varit på bättre 

humör efter Alfreds besök. Anhöriga har berättat att O har blivit förändrad sedan denne 

började träffa Alfred. Detta har visat sig genom att O har blivit mer öppen, är ödmjuk, 

pratar mera och visar känslor. Anhöriga hoppas att O kommer att få fortsätta träffa 
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Alfred då de tycker att detta är fantastiskt och tror att det är det enda som O kan glädjas 

åt. Förut hade O egen hund och denne tycker om djur väldigt mycket. Innan O fick 

börja träffa Alfred skrev personalen många aggressionsrapporter men efter att ha börjat 

träffa Alfred har nästan inga aggressionsrapporter blivit skrivna. O ger intrycket av att 

må mycket bättre psykiskt enligt sjuksköterskan. Enligt personalen har O varit på bättre 

humör resten av dagen efter att Alfred har varit på besök. Vårdhundsföraren har också 

sett en stor förändring hos O då denne spontant kan fråga om Alfred på ett sätt som O 

inte gjorde i början. Det blev ett ganska så stort uppehåll under ett tag på grund av 

sjukdom och O blev då mer aggressiv under perioden som Alfred inte kom enligt 

personalen.  

Brukare F vill inte klippa sig och det har även varit problem när F ska duschas. F är 

orolig och våldsam. Efter två misslyckade försök att få F klippt så tar de Alfred till 

hjälp. Han får ligga i F:s knä och då kan personalen klippa utan problem. F har haft 

egna hundar och Alfreds besök har lett till både grått och skratt då F saknar sina egna 

hundar. Alfred har även varit med vid duschtillfällen och klädbyten och det har gjort F 

lugnare och har funnit sig i situationen. F har ett stort behov av att bara klia och klappa 

Alfred när han sitter i dennes knä.  

Analys av utvärderingarna 

Vi har sett att arbetsområdet som Alfred jobbar inom spänner över ett brett område och 

teamets mångsidighet ger dem andra sätt att arbeta med de boende för att möta deras 

olika individuella behov.  

Brukare C har ett behov att känna sig behövd och där kan vi se att de arbetat med att ge 

henne egen tid där hon får känna sig behövd. Vi kan se att detta skulle kunna öka 

känslan av meningsfullhet i hennes tillvaro.  Närheten till Alfred skulle kunna vara en 

av orsakerna till att hon blir lugnare och gladare då oxytocinet, vårt ”lugn och ro”-

hormon triggas i sociala interaktioner och vid närhet och beröring av andra .  

Brukare O har en uttalad depression och det vi kan utläsa av utvärderingen är att 

depressionen har minskat under behandlingstiden. När Alfred inte kunde göra besök på 

grund av sjukdom så återkom aggressiviteten och oron. Det kan vi även här tolka som 

att oxytocinhalten ökade när O fick besök och minskade när besöken uteblev. Det kan 
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vara ett av skälen till skiftningarna i humöret och variationerna i det psykiska 

välmåendet.  

I brukare F:s fall så visar projektet ett annat användningsområde för Alfred.  Vid de 

situationer som orsakar stress och oro har Alfred används som en avledande och 

lugnande faktor. Även här kan vi härleda minskad den minskade oron och aggressionen 

till oxytocinets effekter.  

Det vi kan utläsa av ovanstående utvärderingar är att de har lidit av oro, depression och 

visat aggressiva tendenser. Det verkar vara enligt oss väldigt vanligt bland de äldre 

vilket även Johan Cullberg hävdar. Han menar att i denna åldersgrupp är det vanligt 

förekommande med svåra depressioner. Dessa depressioner kan ta sig uttryck i låg aptit, 

svårt att sova och en oro som är oresonlig (Cullberg, 2006). 

Syftet med en vårdhund 

Då en av våra frågeställningar handlade om vad syftet med en vårdhund kunde vara fick 

vi ta del av Ludvika kommuns Rutiner för hundar och vårdhundsteamet i Ludvika 

kommun. Där beskriver Ludvika kommun syftet med en vårdhund: 

 ”Stimulera till goda möten, social gemenskap och en lugn miljö. 

 Att skapa bättre relationer mellan de boende och mellan boende och personal. 

 Bidra till ökad självkänsla för brukarna. 

 Bidra till goda samtal om livet och en möjlighet att bearbeta sorg, förluster och få tröst. 

 Positiv beröring som ger fysiologiska effekter med ökad välbefinnande.  

 Minska behovet av läkemedel och därmed minska eventuell fallrisk (Ludvika kommun, 

2010).” 

Flera av Ludvika kommuns mål med vårdhund har vi kunnat härleda till oxytocin som 

har en vetenskapligt dokumenterad effekt på välbefinnande och minskad oro. Syftena att 

bidra till ökad självkänsla och en möjlighet att bearbeta sorg och förluster kan vi  koppla 

till Aaron Antonovskys KASAM (Känsla Av SAMmanhang) som omfattar tre 

huvudbegrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om 

att det som har skett är begripligt, även om det handlar om svårigheter som död. 

Hanterbarhet handlar om vilka resurser personen känner att den har till förfogande och 
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hur personen hanterar problem med hjälp av dessa. Meningsfullhet är enligt 

Antonovsky den viktigaste delen av de tre och att detta var motivationsdelen och värdet 

av att få vara delaktig. Att kunna se någon mening i något svårt som har inträffat och 

detta känslomässigt, inte bara kognitivt. KASAM utgår från det salutogena perspektivet 

där det friska och vitala hos människor är i fokus (Antonovsky, 1991, Nilsson, 2002). 

Att Ludvika kommuns mål syftar till bland annat om att bearbeta sorg och förluster gör 

att vi ser att dessa personer kan få en begriplighet och kunna hantera bland annat sina 

förluster för att få en hög känsla av sammanhang.  

DISKUSSION 

När vi började undersöka fenomenet med hundar i vården så insåg vi att det är en 

relativt ny företeelse i Sverige. Den forskning och litteratur som finns är till största 

delen på engelska och i den svenska litteraturen vi har hittat saknas det många gånger 

vetenskapliga referenser. Resultaten bygger ofta på anekdoter man kan få genom att ha 

med ett djur i terapeutiskt arbete men sällan på regelrätta vetenskapliga studier. 

Problemet med att vetenskapligt dokumentera det som sker i interaktionen mellan djur 

och människa löper som en röd tråd genom all litteratur vi har sett som är skriven om 

djur i det sociala arbetet. 

Vi anser att vårt syfte med att undersöka vad en vårdhund egentligen gör och eventuella 

effekter av detta har blivit besvarat under studiens gång. Detta genom dokument kring 

rutiner för vårdhundsteamet som projektet delade med sig av och observationer som 

genomförts. Vi kan tycka oss se att många av målen är kopplade till psykiskt välmående 

och KASAM. Något annat som vi såg var att många av övningarna hade ett 

rehabiliterande syfte utöver de lugnande och avslappnande effekter Alfred kunde ge. 

Många övningar var inriktade på att återfå eller upprätthålla rörelseförmågan hos de 

olika brukarna. Alfred verkar även ha en motiverande inverkan hos flertalet av de 

boende vi observerade och hos de personer som har blivit utvärderade av projektet. Vi 

kan se att arbetet med vårdhundar kan föra med sig ett salutogent synsätt. Detta då 

Annelie beskrivit hur hon ändrat sitt tanktesätt och upplevt att personalen på boendena 

också börjat göra det. 

Enligt Rutiner för hundar och vårdhundsteamet i Ludvika kommun så kan ett av deras 

syften vara att genom implementeringen av vårdhund i demensvården minska 



19 

 

medicineringen till brukarna, vilken i sin tur ger en minskad risk för att de äldre ska 

falla. Där kan vi tänka oss att införandet av vårdhundar i äldrevården skulle på sikt 

kunna minska de samhällsekonomiska kostnaderna genom att färre äldre drabbas av 

fallskador. 

Evidensen som projektet använder sig av i praktiken är forskningen kring oxytocinets 

effekter och det är det som projektet fokuserar på då oro, depression och aggressivitet är 

en stor orsak till att remisserna skrivs. Frågan är hur betydelsefull hundföraren är, det 

skulle kunna vara att även hon ger en positiv effekt när Alfred kommer på besök. 

Genom att de ger sin tid och riktar sitt fokus på den enskilde brukaren blir även 

hundföraren en del i behandlingen.  

När det gäller frågeställningen om interaktionerna mellan vårdshundteamet och de 

boende på demensboendena så upplevde vi en reaktiv effekt vid observationerna då de 

som observerades var medveten om att de studerades. Det visade sig genom att de äldre 

visade hänsyn bland annat genom att erbjuda sittplatser. I ett fall var närminnet så pass 

dåligt hos en brukare att denne glömde bort att vi var där och ville hälsa upprepade 

gånger då denne fick syn på oss igen. Dessa avbrott tog fokus från behandlingen även 

om det var korta stunder. Vi kan även se att Annelie anpassade och utformade besöken 

för oss för att visa Alfreds breda register när det gäller övningar som de kan använda i 

sin behandling. De övertydliga utformningarna på övningarna då vi var närvarande kan 

ha påverkat besöken på så sätt att behandlingen kanske inte riktigt blev som de brukade 

vara i normala fall. Syftet med att få veta vad en vårdhund gör blev däremot uppfyllt då 

vi fick en god insyn och förståelse för vad Alfred kan och hur Annelie kan utforma 

övningar för att uppnå målet med remissen. Vi har sett att Alfred fungerar både som en 

stimulans- och motivationsfaktor hos de med demenssjukdom då dessa personer gör 

övningar och rörelser som de enligt Carina, Annelie och övrig personal annars inte 

skulle utföra. 

När vi har varit ute på fältet så har vi med egna ögon fått en förståelse för varför det är 

så svårt att med säkerhet kunna säga varför hund i vården ger resultat och hur den 

uppnår dessa resultat. Vi har insett att det är svårt, om inte omöjligt, att kunna replikera 

forskningen då varje hund och människa är unika och förutsättningarna skiftar från gång 

till gång. Det kan bero på ork, sjukdom hos brukaren, sömn eller medicinering. I 

Alfreds fall så arbetar han med människor med starkt framskriden demens – människor 
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som ofta är i sitt sista skede i livet och rent krasst sett kan gå bort innan remissen har 

blivit utvärderad och resultaten sammanställts. Vi fick bland annat exempel på detta i 

Ludvika kommun då de inte kunnat fullfölja behandling och utvärdering i ett fall som 

de själva beskrev som framgångsrikt.  

Studiens styrka enligt oss är att vi aktualiserar och belyser ett relativt nytt ämne. Vi har 

upptäckt att det behövs mer forskning inom området då vi har upplevt att det inte finns 

så mycket forskning kring vårdhundar i Sverige då det är ett tämligent nytt ämne. Något 

annat som vi ser att det behöves mer forskning kring är sambandet mellan utsöndring av 

oxytocin och relationen mellan djur och människor. Forskning finns kring människor 

och oxytocinets lugnande effekter men saknas när det gäller relationen mellan djur och 

människor. Nu kan man bara hävda sambandet men inte påstå att det med säkerhet är så. 

Att SIS har börjat utforma en standardisering för vårdhundar tyder dock på att 

fenomenet vårdhundar håller på att etablera sig i Sverige.  En svaghet i studien har varit 

att vi valde ett projekt som pågick för fullt och hade själva inte hunnit utvärdera 

projektet sedan det började. Detta gjorde att vi inte har kunnat tagit del av alla 

utvärderingar och resultat då de inte var färdigställda än. 

Konklusion 

I vår undersökning har vi sett att målen och syftet med en vårdhund kan öka det 

psykiska välmåendet och kan ge en känsla av sammanhang, KASAM. En vårdhund kan 

användas i rehabiliterande syfte och fungera som både en social och motiverande faktor. 

Evidensen som projektet förlitar sig på är oxytocinets verkan och effekter som har en 

dokumenterad effekt när det gäller att minska oro, aggressivitet och öka det psykiska 

välbefinnandet. De observationer och intervjuer som gjordes gav oss insyn i hur ett 

vårdhundsteam arbetar. Vi fick se interaktionen mellan teamet och brukare där vi såg 

hur brukarna blev glada och motiverade att röra på sig när Alfred kom på besök Vi ser 

att arbetet med vårdhundar kan föra med sig ett salutogent synsätt. Mer forskning kring 

sambandet mellan oxytocin och relationen mellan djur och människa behövs enligt oss 

då det i dagens läge inte finns någon forskning som definitivt kopplar ihop dessa. Vi har 

märkt att replikering kring detta område kan vara svårt då förutsättningar skiftar och att 

alla hundar och människor är olika. 
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