Stockholm i juni 2016

Djur i vård och omsorg
Djurbranschen sysselsätter tusentals människor, inte minst ideella krafter i olika
intresseföreningar. Vad som sällan uppmärksammas är alla de som är yrkesverksamma i
branschen.
DYN (Djurbranschens Yrkesnämnd) har låtit uppdatera sin kartläggning från 2011 över
branschen och konstaterar en markant ökning av både människor och antalet företag. Antalet
yrkesverksamma har ökat med 30 % på fem år och den största ökningen ser vi bland så kallade
sociala tjänstehundar.
- Vårdhundar, terapihundar, besökshundar och liknande var i princip okända begrepp för
bara några år sedan, säger Ulf Uddman, DYNs ordförande. Men nu hittar man ofta bra
lösningar på problem med allergier och hundrädsla, eftersom man vet att till exempel
människor med demenssjukdomar eller olika neurologiska funktionsnedsättningar blir
mer motiverade i sin träning när man tar hjälp av en hund.
Många kommuner har numera anställda vård- eller terapihundsteam, alternativt anlitar förare
och hundar på konsultbasis, och verksamheten bara växer. Även inom skolvärden ser man ett
ökat intresse, framför allt för utbildade läshundar som hjälper barn med läs- och
inlärningssvårigheter.
- Det finns numera en fastställd vårdhundsstandard och riktlinjer för hur man ska jobba
med djur inom vård och omsorg och eftersom det finns ett flertal vetenskapliga studier
som visar på fördelarna med att jobba tillsammans med djur mot olika målgrupper är
det numera lite enklare än tidigare.
Acceptansen för djur inom vård och omsorg växer och många verksamheter har ”djur i vården”
som tema. Det gäller inte bara hund, utan även akvariefiskar, katter och andra djur som alla
kräver tillsyn och omsorg av någon med utbildning i djurvård.
- Gymnasieutbildningar inom Naturbruksprogrammet med inriktning djurvård har
expanderat kraftigt sedan 1990-talet, säger Ulf Uddman, och yrkesutgångarnas profil har
stärkts. Dessutom finns goda möjligheter för dem som vill vidareutbilda sig till något
yrke inom djurbranschen att få ett jobb; antingen som anställd eller som egen företagare.
Och, som sagt, sociala tjänstehundar är en växande bransch och en företeelse som har
kommit för att stanna.
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Djurbranschens yrkesnämnd representerar arbetslivet och är ett nätverk för att bevaka och
driva gemensamma frågor, samt främja utbildning och rekrytering inom "djurbranschen
utöver lantbruksdjur och häst". DYN företräder medlemsorganisationer inom zoofackhandel,
djurparker, djursjukvård, försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer,
djurskydd och djurhem samt fackförbund.

