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Förord
Manimalis bildades 1990 och är en ideell organisation som arbetar med att samla in och
sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter på människors hälsa och
välbefinnande. Vi anser att alla som vill ska ha möjlighet att komma i kontakt med
sällskapsdjur i livets alla skeden.
I Manimalisrapporten samlar vi fakta och forskning, både svensk och internationell, om
sällskapsdjurens inverkan på människan och på samhället i stort. Den förra
Manimalisrapporten gavs ut 2017 och finns att ladda ner på Manimalis webbsida
www.manimalis.com.
Manimalis är medlem i den internationella organisationen IAHAIO - International
Association of Human-Animal Interaction Organizations.
Manimalis är en aktiv förespråkare av Responsible Pet Ownership (RPO). Manimalis
verkar därmed för ansvarsfullt djurägande och en ökad livskvalitet för människor och
djur i samverkan.
Manimalis stöder de lagar och riktlinjer som skapar förutsättningar för god djurhållning
och ett ansvarsfullt djurägande. Manimalis tar också aktivt ställning emot de lagar och
riktlinjer som skapar hinder för ägande av sällskapsdjur i allmänhet.
Manimalis verkar för ökad forskning inom de områden som omfattas av ovan
nämnda. Manimalis har ett nära samarbete med de svenska och internationella
organisationer som har motsvarande uppdrag.
Manimalis motto "Det är en mänsklig rättighet att ha sällskapsdjur i livets alla skeden,
från vaggan till graven. Det förutsätter givetvis ett ansvarsfullt djurägande."
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Manimalis samarbetspartners
Under Manimalis första år sponsrades vårt arbete av framför allt två större företag:
Mars Petcare och Agria Djurförsäkring. Deras ensamrätt gav dem fördelar, liksom det
gav Manimalis gott om pengar. Vi hade god hjälp både i arbetet med att samla in
information och med att sprida informationen till beslutsfattare och till allmänheten av
stora event- och pr-byråer och vi hade råd att arrangera ett antal seminarier,
informationsmöten och konferenser. När avtalen med dessa två sponsorer avslutades,
låg Manimalis i träda under några år men med en handfull envisa entusiaster hittade vi
nya finansiärer som vi stolt har presenterat som våra samarbetspartners.
Under 2018 valde ett par av dessa att avsluta samarbetet och trots idoga försök att hitta
ersättare, har vi inte lyckats. Det är ett av skälen till att vi nu lägger ner organisationen.
Dock vill vi framföra vårt varma tack till alla som ekonomiskt och på annat sätt stöttat
oss under de här 30 åren och då särskilt nämna dem som varit med oss även under
2019:
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Ordförande har ordet
Det du nu har framför dig är den sista Manimalis-rapporten.
Ja, du läste rätt. Manimalis har nu verkat i 30 år för att sprida kunskap om
sällskapsdjurens betydelse för människan och samhället. Vi har kommit långt men inte
ända fram i arbetet med att få politiker och samhällsbyggare att ständigt ha djuren med
redan i planeringen av bostäder, arbetsplatser, skolor, vårdinrättningar av olika slag.
Arbetet har genom åren drivits på olika sätt och de sista fem åren genom att våra
fantastiska sponsorer har trott på vår idé och stöttat verksamheten. Det mesta av övrigt
arbete har skett på ideell grund och att jag varit organisationens ordförande alla dessa
år är helt och hållet beroende på den passion som drivit mig.
Tiderna har förändrats och trots våra försök har vi inte lyckats hitta någon som vill axla
uppdraget efter mig. Detta i kombination med att vi förlorat några av våra sponsorer gör
att vi har beslutat oss för att avsluta Manimalis i nuvarande form. Den här rapporten blir
vårt tack och farväl.
Jag har sett utvecklingen i Sverige från 90-talet fram tills nu och den har varit fantastisk
där vi nu ser djur inom många olika sektorer i samhället, förhoppningsvis kommer
”snöbollen” fortsätta rulla utan Manimalis som påskjutare.
Inriktningen har förändrats under de senaste åren, inte minst inom IAHAIO
(International Association of Human-Animal-Interaction Organizations) – den
internationella paraplyorganisationen – där man från grundandet 1990 nästan
uteslutande haft medlemmar inom forskning och annan teoretisk inriktning, till att man
de senaste fem åren ökat antalet medlemmar som nu övervägande består av praktiker,
det vill säga organisationer som arbetar aktivt inom sektorn.
Kanske får vi hoppas att arbetet inom SLU i framtiden tar över som ”blåslampa” på
samhället. Jag hoppas också att alla som arbetar såväl teoretiskt som praktiskt; forskare,
beslutsfattare, hundförare, lärare, sjukvårds- och omsorgspersonal med flera, gör sitt
yttersta för att fortsätta att sprida budskapet om djurens positiva inverkan på samhället
och den enskilda människan.
Själv drar jag mig nu tillbaka och flyr den kalla, mörka svenska vintern ner till värmen
och dagsljuset på Cypern och vill än en gång tacka er alla för gott samarbete genom åren.

Bromma i januari 2020

Ulla Björnehammar
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1. Manimalis och trender, nationellt och internationellt
Sedan den förra Manimalisrapporten publicerades 2017 går trenderna fortsatt i riktning
mot fler hundar i tjänst, både i traditionella ”hundyrken” och i branschen sociala
tjänstehundar. Vi ser fler nationella och internationella konferenser för ökad samverkan,
fler gemensamma riktlinjer – helt enkelt bättre struktur och kontroll på verksamheter
som omfattar djur. Det gäller inte bara hundar utan även andra djur, även om de är mer
vanliga i andra länder. Lamadjur, höns, kaniner, marsvin och till och med alligatorer; de
sistnämnda ser vi i Sverige med ganska stor skepsis på.
Trenden att se till djurens väl och ve håller i sig, inte minst med den nya svenska
djurskyddslagen som trädde i kraft den 1 april 2019.
Även internationellt talas det allt mer om vikten av att djur som arbetar för och med
människor måste få göra det på sina villkor och med stor hänsyn tagen till deras
välbefinnande. Under den trienniala IAHAIO-konferensen våren 2019 visades många
talande exempel på hur illa det kan gå när varken djur eller människor är testade,
utbildade och certifierade för sina uppgifter. I många länder gör volontärer tjänst med
sina egna djur, utan några direkta krav på kunskaper vilket inte sällan har helt motsatt
effekt för brukare i olika verksamheter. För att inte tala om hur dåligt de illa tränade och
förberedda djuren mår…
När det gäller traditionella tjänstehundar som exempelvis polis- och tullhundar, ställs de
ständigt inför nya utmaningar. Det blev särskilt tydligt under konferensen ”International
Working Dogs Conferens” som hölls i Stockholm i september 2019, den elfte i ordningen,
under temat Speaking one language: dogs, handlers, programs and researchers.
Man talade mycket om vikten av rätta träningsmetoder samt om svårigheterna att träna
hundar på nya dofter. Det gäller i synnerhet hemmagjorda bomber som dessvärre blir
allt vanligare. Internationellt ser man en kraftig ökning av hundar som söker efter
sprängmedel. Nya former av narkotika är också en utmaning att träna hundar att spåra.
I djurskyddet ingår att djuren är testade och därefter utbildade för de uppdrag de ska
utföra. I boken Practical guide for Sporting & Working dogs finns i princip ”allt” man
behöver veta för att en hund ska vara fysiskt och mentalt i bästa skick för jobbet.
Konferensens sponsor, Royal Canin, uttryckte förvåning över att man inte tagit upp
vikten av rätt kost. Dock fick samtliga deltagare ett ex av ovan nämnda bok, där även
nutrition ingår som en viktig del.
Pets are good for EU – vad hände efter den konferensen? Sedan 2017 har vi blivit ännu
fler äldre människor i Europa. Har till exempel WHO tagit till sig av slutsatserna från
konferensen i Bryssel? Heinz K Becker, ledamot av Europaparlamentet, hur har han
arbetat vidare sedan konferensen? Såvitt Manimalis kunnat få fram har det i princip inte
hänt någonting, men IAHAIO håller ett öga på utvecklingen och har lovat att rapportera
eventuella nyheter via sin webbsida.
Arbetet med nationella standarder, tester och certifieringar av sociala tjänstehundar går
trögt. Svenska Brukshundklubben, SBK, har sedan 2016 uppdrag från MFD,
Myndigheten för delaktighet, att vara stödfunktion för assistanshundar. MFD har
regeringens uppdrag att finansiera och följa upp denna stödfunktion. Uppdraget att
förvalta och utveckla arbetet löper till och med år 2020. SBK ansvarar för att
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kvalitetssäkra instruktörer, utföra lämplighetstester av hundar, examinera och årligen
följa upp assistanshundsekipage. Man har dock hittills inte lyckats få gehör för kravet på
enhetlighet varken när det gäller tester, utbildning, certifiering eller täcken och
legitimation. Fortfarande är det fritt fram för vem som helst att utbilda ekipage och sälja
täcken, eller till och med för vem som helst att tillverka ett eget täcke och kalla hunden
för tjänstehund. Detta är både bedrövligt och obegripligt! Dessutom skadar det hela
branschen när varken allmänhet eller köpare av tjänsterna kan känna sig trygga
eftersom det saknas kvalitetssäkring av hela verksamheten.
Manimalis har vid upprepade tillfällen påtalat vikten av nationella standarder och en
nationell kvalitetssäkring, utan framgång.
Samma problematik råder i de flesta länder som Manimalis varit i kontakt med. Trots att
djur i människans tjänst har varit legio under många fler år i andra länder jämfört med i
Sverige, har man inte lyckats få igenom nationella standarder, till stor frustration för alla
som arbetar tillsammans med djuren för andra människors hälsa och välbefinnande.

Foto: Pixabay/StockSnap

Som Manimalis ordförande uttryckt det; vi har kommit långt under de 30 år som
Manimalis varit verksam men vi har en lång bit kvar innan djur inom vård, omsorg och
skola är till fullo accepterat och djur utgör en naturlig och accepterad del av vårt
samhälle. I Japan blir det allt mer vanligt att man tar hänsyn till människors behov av
närhet till sällskapsdjur då man planerar nya bostadsområden. Vilken skillnad om man
jämför med den ibland mycket negativa inställningen till människors djurägande och till
och med förbjuder katter och hundar i vissa flerbostadshus! Lika obegripligt är förbudet
mot att ta med hundar i butiker, caféer och inomhuscentra. Inför man den typen av
förbud med argumentet att det finns allergiker, måste man också förbjuda djurägare att
besöka lokalerna. Har man hund eller katt hemma, bär man med sig mängder av allergen
i hår och kläder, möjligen i större mängd än vad en hund skulle ta med sig. Men några
förbud mot hundägare på restauranger eller affärer har vi inte hört talas om.
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1.1 Ny djurskyddslag
Den 1 april 2019 trädde en ny djurskyddslag i kraft i Sverige. I ett pressmeddelande
skrev Regeringskansliet:
Den nya djurskyddslagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god
djurvälfärd och respekt för djur. Bland annat stärkts skyddet för djur som tävlar och ett
förbud mot att överge djur införs.
Efter ett stort antal remissrundor och många års utredande är nu lagen uppdaterad och
moderniserad. Dels stärks skyddet ännu mer för våra djur och dels finns nu inskrivet att
den som tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov;
djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att de har möjlighet att
utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras
välbefinnande och att beteendestörningar förebyggs, vilket är en viktig nyhet som ska
säkerställa gott djurskydd. Lagen innebär också ett stärkt skydd för djur som deltar i
olika prov och tävlingar samt att det nu är förbjudet att överge djur. Lagen innehåller en
tydligare definition av vad som menas med naturligt beteende.
I samband med att den nya djurskyddslagen trädde i kraft ändrades också delar av
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket innebär att personal inom hälsooch sjukvården och socialtjänsten får möjlighet att bryta sekretessen och lämna
uppgifter om allvarliga djurskyddsproblem till berörda myndigheter. Bakgrunden till
Lex Maja är att katten Maja dog när ägaren hamnade på sjukhus, trots att hemtjänsten
visste att det fanns en katt i ägarens lägenhet. Hemtjänsten agerade inte, med
hänvisning till sekretesslagen.
Kravet på kompetens för att tillgodose djurets behov innebär att länsstyrelserna kan
förelägga djurägare att gå en utbildning om den som har djur inte anses ha tillräcklig
kunskap om det/de djur man håller.
Övergivna och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen där det tydliggörs att
samhället har ett ansvar för att ingripa för att skydda katter som saknar ägare. Hittar
man ingen ägare till en katt är länsstyrelserna skyldiga att ingripa. Regeringen ansåg
däremot inte att det fanns tillräckligt underlag för att lagstifta om obligatorisk idmärkning och registrering av katter, i likhet med lagen om märkning av hundar, men ska
ännu en gång utreda frågan.
Det stärkta skyddet för djur som deltar i prov och tävlingar innebär bland annat ett
förbud mot lidande i dessa sammanhang och ett skärpt förbud mot dopning. Det tidigare
förbudet mot att aga och överanstränga djur är nu kompletterat med ett förbud mot att
tillfoga djur skada och mot att använda utrustning som kan orsaka skada eller lidande.
Den nya lagen bygger i huvudsak på Djurskyddsutredningens förslag (SOU 2011:75). De
grundläggande lagreglerna kompletteras av ytterligare bestämmelser i
djurskyddsförordningen och i myndighetsföreskrifter.
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Djurskyddslagens syfte:
1 § Denna lag syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd
och respekt för djur.
Lagens tillämpningsområde
2 § Lagen gäller djur som hålls av människan och viltlevande försöksdjur.
I fråga om viltlevande försöksdjur tillämpas dock inte:
- 2 kap. 4 § och föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen, och
- 4 kap. 1 §.
Bestämmelserna i 9 kap. 4 och 6 §§ gäller också övergivna djur av tamdjursart samt
förvildade djur av tamdjursart som inte ingår i en etablerad population.
Läs lagen här. Djurskyddslag (2018:1192): https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/djurskyddslag-20181192_sfs-2018-1192

Lex Maja, (2018:1194) ändringar i offentlighets- och sekretesslagen:
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-06/SFS20181194.pdf
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2. Forskning
Manimalis främsta uppgift är att samla in och sprida information om djurens positiva
inverkan på människan. I detta ingår bland annat att bevaka svenska och internationella
konferenser. Vi har tyvärr inte haft resurser att bevaka alla, men de som IAHAIO – den
internationella paraplyorganisationen för human – animal interactions – arrangerar
försöker vi delta i, liksom de större svenska eventen.
I juni 2018 deltog Manimalis i
konferensen ”One health – one welfare,
The importance of research, education
and cooperation” ett samarrangemang
mellan Tallinns universitet, Estonian
association of Assistance and Therapy
dogs och IAHAIO. De senaste åren har
stort fokus inom HAI varit på djurens
hälsa och välmående och inte, som
tidigare, mest fokus på vad djuren kan bidra med för en bättre humanhälsa. Det talas
också mycket om vikten av nationella riktlinjer och enhetliga krav på tester, utbildning
och diplomering.
Konferensprogrammet samt presentation av föreläsarna finns att hämta här:
https://www.tlu.ee/en/OneHealthOneWelfare
Ett sammandrag från samtliga föreläsningar finns på engelska på IAHAIOs webbsida:
http://iahaio.org/wp/wp-content/uploads/2018/11/tallinn-university-final.pdf

I Amsterdam arrangerades en konferens hösten 2018
under rubriken ”One health in AAI. Current trends
and future collaborations in research and practice”
med drygt 120 deltagare från hela världen. Arrangör var
IAHAIO i samarbete med AIZOO Amsterdam, en av
IAHAIOs medlemsorganisationer. Konferensen hölls i
anslutning till IAHAIOs årsmöte och under två
intensiva dagar hölls ett flertal föreläsningar jämte
posterutställning, workshops, praktiska
demonstrationer och studiebesök hos några utvalda
AAI-program i och i närheten av Amsterdam.
CEVA, en av konferensens sponsorer, har lagt upp en
video med höjdpunkter:
https://www.youtube.com/watch?v=Y5pxSzaFrDk&feature=youtu.be
En broschyr från konferensen finns att ladda ner här http://iahaio.org/wp/wpcontent/uploads/2018/10/symposium-amsterdam18-final.pdf
Djurens och naturens betydelse för vår hälsa börjar uppmärksammas allt mer, skrev
Sveriges lantbruksuniversitet i sin inbjudan till konferensen ”Djur natur hälsa 2019 –
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Nationell konferens om djur och natur som resurs för framtidens folkhälsa!” och
fortsätter: Det finns många goda exempel från internationell och svensk forskning som
visar att djur och natur fungerar både förebyggande och som en resurs vid behandling av
såväl psykisk som fysisk ohälsa. Evidens finns!

Konferensen arrangerades av SLU Framtidens djur, natur och hälsa i samarbete med
Hälsans Natur och Hushållningssällskapet och riktade sig främst till alla som arbetar
med folkhälsofrågor.
Tanken var att mötas, diskutera, ta del av lyckade insatser och visa på nyttan av djur och
natur som resurs för människors hälsa och för att utforma nya lösningar på framtidens
folkhälsoutmaningar med inriktning mot de folkhälsomål som finns inom ramen för FNs
globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030.
Länk till Svenska FN-förbundets webbplats med information om Agenda 2030 och de
globala målen:
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/
Konferensboken finns här: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/frdjur/dokument/programbok-webb.pdf
Vart tredje år arrangerar IAHAIO en internationell konferens
och våren 2019 hölls den femtonde i ordningen, 15 th
Triennal IAHAIO Conference – Science meets practice:
Creating healthy environments for people and
animals, på anläggningen Green Chimneys, Brewster,
New York. Organisationen grundades 1947 och
beskriver sig själv så här:
Green Chimneys is a multi-faceted nonprofit
organization helping young people to maximize
their full potential by providing residential,
educational, clinical and recreational services, in a
safe and supportive environment that nurtures
connections with their families, the community,
animals and nature.
Länk till Green Chimneys:
https://www.greenchimneys.org/about-us/
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Anläggningen är verkligen imponerande med ett stort antal djur av olika slag, från
omhändertagna stora landsköldpaddor, kameler, påfåglar och trafikskadat vilt till höns,
får, kor och sociala tjänstehundar med olika inriktningar.
Konferensen hölls under tre intensiva dagar då man blandade föreläsningar,
posterpresentationer, studiebesök och interaktiva sessioner. Bilder, presentationer och
annat finns att hämta här: https://www.greenchimneys.org/news-events/event/15thtriennial-iahaio-conference/
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2.1 Djuren gör oss friskare
Forskning kring djurägande och människors hälsa fortgår och ger oss allt fler
vetenskapliga bevis för att hundägare löper mindre risk att drabbas av hjärtkärlsjukdomar, djurägare är mindre stressade, upplever en bättre livskvalitet och har en
allmänt bättre hälsoprofil än icke djurägare. Några konkreta förklaringar finns till de här
vetenskapligt fastställda skillnaderna. Djurägare ägnar sig åt mer fysisk aktivitet än icke
djurägare, framför allt hund- och hästägare. Man har fler sociala kontakter, man känner
sig behövd och mindre ensam för att nämna några exempel.
Hur funkar det? Det finns numera otaliga vetenskapliga rapporter som visar djurens
positiva inverkan på människan. Man vet ATT det funkar men inte helt och hållet
VARFÖR, vilket är nästa steg i forskningen. Exempel: Fysisk beröring påverkar vårt
välmående genom att vi frisätter oxytocin, en psykiatriker, psykolog och andra inom
professionen får inte vidröra sina patienter. Har man däremot en hund med vid
terapisessioner, kan beröringen hjälpa läkningen på traven (och även hunden mår bra).
Antalet forskningsrapporter och vetenskapliga belägg för djurens positiva inverkan ökar
stadigt över hela världen. Det publiceras omkring 100 vetenskapliga rapporter årligen
(de senaste 4 åren) jämfört med endast ett fåtal för bara några år sedan. Vi vet nu med
säkerhet att det funkar, men inte varför det funkar vilket är en utmaning att ta reda på.

Foto: Pixabay/FOTOKALDE

Djurägare har bättre hälsa

De senaste åren har några stora studier publicerats, bland annat en större från Uppsala
universitet Dog ownership and the risk of cardiovascular disease and death – a
nationwide cohort study under ledning av Tove Fall, veterinär och docent i
epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper och hennes doktorand
Mwenya Mubanga. Under tolv års tid studerade man sambandet mellan hundägande
och hjärt-kärlhälsa hos drygt 3,4 miljoner svenskar i åldern 40-80 år, samtliga
hjärtfriska. Forskarteamet använde sig av information från sju nationella register för att
studera kopplingen mellan hundägande och hjärt-kärlhälsa med målsättningen att se om
risken att drabbas av dessa sjukdomar skiljer sig mellan hundägare och icke hundägare.
Resultaten visar att hundägare löper lägre risk att dö och i ensamhushåll såg man också
lägre risk för hjärtinfarkt och stroke hos hundägarna.
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Uppsala universitet publicerade nyheten i november 2017 och skrev på sin webb:
- Den här sortens studier kan visa på samband mellan omgivningsfaktorer och
sjukdomar i stora befolkningsgrupper. De kan dock inte ge svar på om och hur
hundar faktiskt skyddar från hjärtsjukdom och förtida död. De associationer vi ser
kan bero att hundar påverkar ägarens livsstil och välbefinnande positivt. Det kan
också vara så att de personer som väljer att skaffa hund redan från början har
lägre risk för hjärtkärlsjukdom exempelvis genom en aktiv livsstil, säger Tove Fall.
Länk till studien finns här: https://www.nature.com/articles/s41598-017-16118-6
I Brno, Tjeckien, pågår en omfattande studie med delvis samma inriktning, Dog
Ownership and Cardiavascular Health. Studien påbörjades 2013 och ska pågå till
2030, vart femte år görs en uppföljning och man kan redan nu se samband mellan
djurägande och minskad risk för hjärtsjukdomar. Forskarna jämför hundägare med icke
hundägare men även med personer som äger något annat djur och konstaterar att de
med hund har en stor hälsofördel. 1 769 personer i åldern 25-64 år ingår i studien där
man har mätt BMI, kostvanor, kolesterol, blodtryck och aktivitetsnivå – alla kan kopplas
till hjärt-kärlsjukdomar. Personerna delas in i tre grupper; hundägare, icke hundägare
och ägare av andra djur. De personer som hade bäst värden var hundägarna som
generellt hade bättre kostvanor och ägnade mest tid åt fysiska aktiviteter. Ägare av
andra djur uppvisade bättre värden än icke djurägare men nådde inte samma goda
resultat i mätningarna som hundägare.
Studien finns att läsa här: https://mcpiqojournal.org/article/S2542-4548(19)300888/fulltext
Manimalis kan med glädje konstatera att den här typen av vetenskapliga studier ofta får
stor spridning i media. Brittiska Daily Mail publicerade i februari 2018 en lång artikel
om hälsofördelarna med att ha djur. Forskare vid tre universitet i Liverpool, Manchester
och Southampton har analyserat sjutton internationella studier hur djurägande
påverkar människors hälsa. Man konstaterade att alla
djurägare upplevde att deras djur har en positiv inverkan på
deras liv och särskilt viktigt ansåg de att djuren var när ägarna
gick igenom en kris. Ytterligare en artikel publicerades av
tidningen i augusti samma år, på temat hundägande ger bättre
hjärthälsa.
Psykologen Dr Meg Arroll har listat en rad hälsofördelar som
djurägandet ger och menar att detta varit känt ända sedan
800-talet… Djurägare har lägre blodtryck, är mer aktiva och
hanterar smärta bättre.
https://www.dailymail.co.uk/health/article-5381859/Whypet-good-health.html?ito=social-twitter_mailonline
Här finns mer information om studien:
https://www.healthspan.co.uk/advice/why-are-pets-sogood-for-your-health
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Frode Lingaas, professor i husdjursgenetik, Veterinärhögskolan i Oslo leder projektet
Hundens inflytande på människans hälsa. Även detta projekt har fått anslag från
Agria & SKK Forskningsfond, som beskriver projektet nedan:
Att ha hund kan ha en positiv effekt på människans fysiska och psykiska
hälsa. Projektet ska analysera norska databaser rörande folkhälsa, där
50 000 människor har besvarat omfattande frågeformulär för livsstil, motion,
rökning, fysisk/psykisk hälsa och hundhållning. Projektet ska analysera
sambandet mellan hund och mänsklig hälsa inklusive dödsorsak. identifierade
positiva samband kommer att bidra till politisk profilering av hundar, bättre
tillgång till forskningsmedel relaterade till hälsa och bidra till bättre
djurskydd.
Frode Lingaas har lång erfarenhet av forskning kring hundars hälsa och hundens
betydelse för människans hälsa. Detta projekt kommer att avge vetenskaplig slutrapport
i början av år 2021.

Både inom Sverige och internationellt talas det alltmer om oönskad ensamhet som,
utöver ett flertal negativa effekter för den enskilda, är ett växande samhällsproblem
framför allt i västvärlden. I Storbritannien pågår en studie kring sällskapsdjurens
betydelse för att lindra människors ensamhet och att vara ett stöd för ett mer hälsosamt
åldrande. Det är organisationen SCAS (Society for Companion Animal Studies) som
driver projektet. Man kunde konstatera att för många äldre är ett sällskapsdjur en länk
till en avliden maka/make, förutom att djurägandet ger ökade möjligheter till sociala
kontakter samt ett rörligare liv med dagliga promenader. Assistanshundar som stöd vid
nedsatt rörelseförmåga eller kronisk sjukdom är också förutsättningar för en ökad
livskvalitet. Dessutom, som många studier redan visat, löper djurägare lägre risk att
drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, till exempel infarkt eller stroke, än icke djurägare.
Mindre stress, lägre blodtryck och ett ökat välbefinnande är andra hälsovinster för
människor som har sällskapsdjur.
http://www.scas.org.uk
SCAS grundades 1979 för att främja forskning kring förhållandet människa –
sällskapsdjur och visa på betydelsen djur har för människor och för samhället i stort. I
mars 2018 arrangerade man en internationell konferens Pets in Housing: Promoting
Health and Wellbeing. Manimalis hade inga möjligheter att bevaka konferensen, men
en blogg om den finns att läsa här: http://www.scas.org.uk/emmas-blog-pets-andhousing-february-2018/
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Kerstin Uvnäs Moberg är läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande
effekter. Oxytocin är ett peptidhormon och troligen en signalsubstans som
huvudsakligen utsöndras från hypofysens baklob.
Uvnäs Moberg har under många år forskat på oxytocinets positiva egenskaper och har
funnit bland annat att det dämpar smärta och oro, sänker blodtryck och minskar
mängden stresshormoner hos både män och kvinnor. Hon har också upptäckt att
hormonet får sår och skador att läka snabbare och att tunna slemhinnor kan föryngras.
I föreläsningen Djurens hälsofrämjande effekt berättade hon om de studier som hon
menar inte alltid är kvalitativa då ”den här världen inte har fått de ekonomiska resurser
som krävs”, men ser man på hela mönstret får man en enhetlig bild av hur djuren
påverkar människans oxytocin.
Oxytocin har kraftfulla
antistress- och
antiinflammatoriska effekter
som bland annat ger minskad
förekomst av aggressioner.
Upprepade behandlingar ger
långsiktiga effekter vad
gäller minskad oro, ett större
lugn och bättre läkkött. Huden är människans största känselorgan och just beröring ger
många positiva effekter. Till exempel har man noterat att kvinnor som ammat har
mindre risk att drabbas av diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och stressrelaterade
sjukdomar.
Även ögonkontakt frisätter oxytocin, vilket är en av förklaringarna menar Uvnäs
Moberg, till att man får större effekt av att klappa en levande hund än till exempel en
robothund där ögonkontakt saknas. Hon hänvisar bland annat till en studie från Azabu
University i Sagamihara, Kanagawa-ken i Japan:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19124024
Man har även gjort försök med marsvin där det visserligen är svårare med ögonkontakt
men då djuren uppfattas som gulliga kan de ge samma effekt som kontakt med djur som
ger ögonkontakt.
Stress och livsstil - påverkas hundar och deras ägare lika? Per Jensen, professor i
etologi vid Linköpings universitet redovisade resultatet av sitt forskningsprojekt under
2019. Samspelet mellan människa/ägare och hund baseras på sociala relationer och
vilka fysiologiska samband som den relationen skapar. Det påverkar vårt umgänge och
förhållningssätt till hunden bland annat vid dressyr och uppfostran. Målsättningen med
projektet är att fördjupa kunskapen om relationen mellan hund och människa med
avseende på hur de påverkar varandras stressnivåer.
Sajten forskning.se skrev om projektet
https://www.forskning.se/2019/06/07/hunden-speglar-agarens-stress/ vars
vetenskapliga rapport kan hämtas här https://www.nature.com/articles/s41598-01943851-x
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2.2 Djurens betydelse för människan och
samhället
Varför mår vi bra av att rida, gå ut med hunden, påta i trädgården eller att bara vara i
naturen? Så inledde SLU Framtidens djur, natur och hälsa ett nyhetsutskick i slutet av
november 2019. Forskning visar att djur och natur är återhämtande, minskar stress och
ger livskvalitet. Så varför är inte friskvårdande insatser med djur och natur en naturlig
del inom skola, vård och omsorg i Sverige idag? Några tankar och idéer delges i
poddavsnittet från Kvalitetsmässan, Europas största konferens och fackmässa om
verksamhets- och samhällsutveckling med temat: Ett smartare samhälle med fokus
på hållbara lösningar för hållbara liv i hållbara samhällen.
Länk till nyhetsbrevet och ytterligare information:
https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/11/poddavsnitt-djur--natur-som-friskvard/
Projektet Hunden, människan och samhället pågår i skrivande stund (december
2019) med Anna Bendz universitetslektor och studierektor på Statsvetenskapliga
Institutionen, Göteborgs universitet som projektledare. Projektet med beräknad
slutrapport i början av 2022 beskrivs så här:
Projektet vill bidra till kunskapen om hundens betydelse för samhället samt
om hur hundar bidrar till social tillit och attityden till folkvalda.
Projektet består av tre delstudier och använder enkätundersökningar samt
survey-experiment. Resultaten bidrar till att förstå villkoren för hundens och
människans relation i samhället och kan vara till nytta för alla
organisationer och aktörer som verkar för att hunden ska kunna fylla sin
funktion som människans bästa vän i dagens Sverige.
https://www.skk.se/sv/Agria-SKK-Forskningsfond/hund/Hund-ochmanniska/hunden-manniskan-och-samhallet/

Green care and youth development om
hur relationen djur – natur – människa
interagerar i vad som benämns One health.
PhD Hagit Brandes från University of
Denver presenterade sin studie och de ”fem
C” som han anger som viktiga för att de
gröna näringarna ska främja en positiv
utveckling av vårdande egenskaper hos
ungdomar: Connection, Competence, Caring
and Confidene, Character.
Studien finns att läsa här:
https://digitalcommons.du.edu/etd/1318/
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WHO One health approach Dr Elizabeth Ormerod återkommer till det hon talade om i
Bryssel - ”Pets are good for EU” som vi skrev om i förra Manimalisrapporten samt i ett
flertal pressmeddelanden – vikten för framför allt äldre människor att få behålla sina
sällskapsdjur. Samhället skulle spara stora summor pengar om människor tilläts ha djur
i livets alla skeden. Några exempel: fångvårdsanstalter, äldreboenden, särskilda boenden
– ja alla institutioner skulle kunna införa AAI med goda resultat. Åter igen – med rätt
utbildning och certifiering.
En tredjedel av människor över 65 lever ensamma i Storbritannien. 30 % av dem anger
att TVn är deras ”main companion” och 25 % riskerar en för tidig död. Detta skulle
kunna ändras om de tilläts ha t ex hund eller katt. Finns exempel på äldre människor
som tar livet av sig hellre än att flyttas till ett boende och tvingas avliva sin hund.

A community based approach to involving youth of all ages in making a
difference for annimals; the community and themselves, Julie Bank, President of
the Pasadena Humane Society, Kalifornien har föreläst om programmet Kids for animals
för barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Programmet erbjuder möjligheter för dessa
barn och unga att umgås med djur på ett bra sätt för att lära dem att behandla djur väl,
något som det enligt Bank finns ett stort behov av. Organisationen i Pasadena har gett ut
en folder med förslag på olika sätt för barn att komma i kontakt med djur.
Handboken kan hämtas här: https://pasadenahumane.org/services/just-for-kids/
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Human-animal interaction and humane education through the lens of Mainland
of China, ett inspirerande föredrag av Pei Feng Su som är en av grundarna av
organisationen ACTAsia, om hur man med beslutsamhet och envishet kan ändra
människors inställning med hjälp av utbildning för en långsiktig förändring.
Pei Feng Su har sedan 1994 arbetat
hårt för att den asiatiska kulturen ska
förstå att respekt för andra
människor, djur och natur är
berikande för människor och för
samhället i stort och 2006 grundade
hon organisationen ACTAsia som har
sitt huvudkontor i Kina, men även
finns i Storbritannien, USA,
Nederländerna och Australien.
Programmet Caring for Life har
hittills utbildat omkring
2 200 lärare som i sin tur har utbildat
tiotusentals kinesiska skolbarn.
Caring for Life Education Program, CFL, är en läroplan som riktar sig till barn mellan sex
och tolv år. De flesta barn älskar djur, menar Su, så det är lättare att lära ut respekt för
djuren från tidig ålder. Utbildning i Kina är ungefär som den såg ut i västvärlden för 30
år sedan men börjar sakta ändra inriktning till mer interaktion och andra metoder för
inlärning. Man räknar med att 140 skolor med totalt knappt 80 000 barn har använt CFL
studieplan och man ser i framtiden att den kan göra stor nytta inte minst för ett stort
antal barn som är lämnade utan tillsyn då föräldrarna måste vistas på annan ort för att
arbeta. Det rör sig om drygt 60 miljoner barn, som framöver med hjälp av ny teknik kan
få tillgång till CFL. Sällskapsdjur är i Kina en relativt ny företeelse, bara 30-40 år
gammal, före 1970-talet ansågs det dekadent och överklassmässigt, så många vet inte
hur man tar hand om dem.
Det är svårt att driva igenom den här typen av förändringar, säger Su, och hon har
många utmaningar framför sig men hyser gott hopp om att göra skillnad.
Läs mer om CFL: https://www.actasia.org/news/actasia-launches-new-caring-for-lifeeducation-tools-to-assist-chinese-educators/
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Manimalis har noterat att de konferenser som anordnas delvis har ändrat både innehåll
och inriktning. Från att i princip enbart ha bestått av föreläsningar om forskning, finns
det numera flera möjligheter att nätverka och få ta del av praktiska övningar samt även
göra studiebesök hos olika verksamheter.
Onky Donky House och deras projekt With animals more fun in life, ett AAA-projekt
(Animal Assisted Activity) som drivs i anslutning till djurparken De Grebbehoeve of
Ouwehands Dierenpark Rhenen. Projektet drivs av bl a Richard Griffioen, The Human
Academy, som startade projektet år 2013. Det riktar sig till barn mellan tre och tolv år
med olika funktionsvariationer, fysisk eller psykisk ohälsa, och/eller barn i familjer med
olika sociala eller ekonomiska problem. Barnen får hjälpa till att sköta djuren, mata dem
och hålla rent i burar, akvarier och hägn. Verksamheten har inga statliga eller
kommunala bidrag utan drivs helt med pengar från sponsorer och donationer. Man har
50 volontärer och tre deltidsanställda administratörer.

Länk till parken: https://www.ouwehand.nl/en
Information om Onky Donky (på nederländska): https://www.onkydonky.nl
I Nederländerna har ett flertal studier och projekt presenterats, jämte några pågående
program till exempel Met dieren leuker leven, som på engelska kan sammanfattas som
följer:
Children with autism spectrum disorder (ASD) can experience difficulties in social
situations. However, it seems they can have attachment relationships with other humans
and even with animals. Animal Assisted Activities (AAA) are therefore more increasingly
offered. The intervention ‘Met Dieren Leuker Leven’ aims to improve the social skills, such
as the emotional- (indicators; initiatives and confidence) and physical (indicator;
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closeness) attachment bound. Attachment to an animal can help children to practice social
‘attachement’ skills. The following research question is central to the current study: “To
what extend there’s an increase of the emotional- and physical attachment between kidssupervisor and kids-animal during the course of the intervention ‘Met Dieren Leuker Leven’
for kids with ASD?” The participants consisted of three boys, diagnosed with ASD (range
5;0-15;3 years). They attended six animal assisted interventions with farm animals in
Ouwehands Dierenpark. Initiatives, confidence and closeness are coded towards the animal
and supervisor using videos of the sessions. The results show that two of the three children
show more initiatives and physical closeness towards the animal than towards the
supervisor and they showed more confidence toward the animal. None of the children show
an increasing line of the variables during the intervention. It is recommended to include a
bigger research group in follow-up research and follow up for a longer period.
The use of animals as part of the treatment for children with Autism Spectrum Disorder
(ASD) or children with Down syndrome (DS) is growing. At the same time evidence on the
effect of using animals with these groups is lacking. This research focuses on the influence
of the Animal Assisted Activity (AAA) Met dieren leuker leven on the social- and
communication skills of nine children with ASD or DS. The main question of the research
was: Do parents and researchers report a significant change in the social- and
communication skills of the children participation in Met dieren leuker leven? Parents
filled in two questionnaires before and after the activity. Researchers watched camera
footage from three children and scored it with a codebook. Four of the parents reported a
higher score on social- and communicational skills after their child participated in Met
dieren leuker leven. Four other parents reported a lower score on social- and
communicational skills after their child participated in Met dieren leuker leven, and for
one child the score social- and communicational skills remained the same. The three
children observed by the researchers all scored higher on social- and communicational
skills. Parents and researchers do see a change in social- and communicational skills but
this was not statistically significant.
Länk (nederländsk sida): https://www.stichtingsam.nl/dieren-leuker-leven/
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Inn på tunet – velferdestjenester på gård, kvalitetssäkrad och målgruppsanpassad
verksamhet för exempelvis gymnasieelever med olika funktionsvariationer, människor
som av olika skäl behöver arbetsträning samt social dagverksamhet för äldre, på
lantgårdar i Norge. Verksamheten presenterades av Hege Lindstrøm under konferensen
Djur, natur, hälsa i Stockholm 2019. Man flyttar helt enkelt verksamhet från skolan och
särskilda boenden ut i naturen. I nuläget är 130 gårdar anslutna i projektet och
Lindstrøm har praktisk erfarenhet av att bygga upp en gård för Inn på tunet med hjälp
av materiella och mänskliga resurser, både genom arbetet i projektet med den egna
gården och som rådgivare till andra gårdar och beskriver hur en typisk dag på en gård
kan se ut.

Mat och måltider är viktiga delar i verksamheten av flera skäl. Man hämtar maten på
gården, tillagar och äter den tillsammans. Andra aktiviteter är djurskötsel,
trädgårdsskötsel, handarbete, snickeri, fiske och annat som kan fungera som träning och
motivation för olika målgrupper.
Det har inte varit helt enkelt att starta projektet, säger Lindstrøm, men man har god
hjälp om man kan få en ansedd politiker att uttala sig om fördelarna med djur i vård,
omsorg och skola. Information om verksamheten sprider man genom egna och sina
sponsorers sociala medier samt genom utskick via MyNewsdesk.
Läs mer om Inn på tunet Norge AS här: https://www.innpatunet.no/default.asp
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2.3 Nationella riktlinjer, standarder och
utbildning
Antalet djur inom vård, omsorg och skola ökar. Det gäller framför allt hundar, vars
positiva betydelse för oss människor är vetenskapligt belagd. Manimalis har träget
arbetat för att djuren ska vara ett accepterat inslag i vårt samhälle och inte minst som
medarbetare inom demensvården, i skolarbetet och som stöd för människor i livets alla
skeden för att nämna några exempel.
Under ett seminarium vid universitetet i Tallinn sommaren 2018 talades mycket om AAI
– Animal Assisted Interventions – och Dr Anne McBride från Storbritannien föreläste
om vikten av att våra djur har rätt utbildning: The importance of education. Det gäller
våra sällskapsdjur men framför allt djur som tjänstgör inom AAI, för vår säkerhet och för
djurens välbefinnande.
- Djur som är lättare att hantera ger mindre stress och friskare djur, det gäller
oavsett om det är råttor som tränas att hitta TBC eller olika typer av
tjänstehundar. En stressad minhund gör ett sämre jobb än en lugn, säger hon.
Det grundläggande, enligt McBride, är att inlärningen sker med positiva metoder. Hot
och hjälpmedel som gör ont resulterar sällan i djur som vill samarbeta. Hon menar också
att felaktiga träningsmetoder skapar hundar med beteendeproblem och i Storbritannien
är oönskade beteenden den största dödsorsaken bland hundar under 3 års ålder.
- Om alla runt djuren hade rätt kunskap skulle detta kunna undvikas! Jämför med
alla som omger barn när de växer upp; föräldrar, förskollärare, fritidsledare,
lärare, professorer… borde man inte kunna ha liknande team runt en hund?
Mer information om Dr Anne McBride:
https://www.southampton.ac.uk/psychology/about/staff/amcb.page
I Storbritannien finns paraplyorganisationen ABTC – Animal Behavioural and Training
Council – för att garantera god utbildning och kunskap hos alla som ska arbeta med och
kring djur. Djur är en lönsam verksamhet och grundläggande för att djurassisterade
aktiviteter ska fungera för alla parter är att människor är utbildade för att träna och
utbilda såväl hundar som hundförare. Detta gäller även för andra djurslag men vanligast
är olika typer av tjänstehundar.
Detta gäller ju även i Sverige. Det borde finnas nationella riktlinjer för utbildning och
certifiering för att säkerställa kvaliteten hos hundar och förare!
Mer info om ABTC:
http://www.abtcouncil.org.uk
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Professor Marie Jose Enders Slegers, IAHAIOs president, talar ofta om vikten av
relevant utbildning och nationella standarder och riktlinjer. Under konferensen i Tallinn
föreläste hon under rubriken Promote good standards of care and welfare, om
vikten av att såväl förare som hundar har relevant utbildning.
Det forskas mycket över hela världen om djurens nytta
vilket medför att antalet djur ökar i olika vård- och
omsorgssammanhang. Risken för bakslag finns,
eftersom det inte finns några nationella standarder
eller certifieringar. Det finns många som påstår att de
jobbar med AAI och använder diverse mer eller
mindre kreativa namn på sina verksamheter, men
saknar såväl erfarenhet som utbildning.
Allt måste göras ”in a proper way”, vi måste ta fram
standarder, samarbeta över landgränser och vara
transparenta. Detta är ett internationellt problem.
Under IAHAIOs triennala konferens i New York tog professor Enders Slegers åter upp
dessa viktiga frågor. Overview of trends in HAI Research om det ökade intresset för
djurassisterade insatser globalt, och att hela HAI-branschen är under utveckling. På
samma sätt som vi i Sverige efterlyser även andra länders nationella standarder för
utbildare, utbildning och praktiker. Målsättningen för alla borde vara standarder på en
lägsta-nivå samt riktlinjer. Många deltagare berättar om enstaka insatser, framtagna
guidelines som många använder men som inte ställs som krav. Man ser också allt fler
områden där AAI är uppe till diskussion, med både för- och nackdelar, till exempel hur
fungerar djurskyddet i olika verksamheter, kopplingen mellan djurplågeri och våld i
nära relationer och samtliga deltagare efterlyser ett närmare samarbete mellan forskare
och praktiker. Man ser också, i spåren av det ökade intresset, allt fler situationer där
man använder sig av djurslag som inte alls är lämpade för uppgifterna och dessutom är
direkt olämpliga ur djurskyddssynpunkt.
Både forskare och praktiker är överens om att såväl djurhälsa och människohälsa som
branschens anseende är i fara om inte djurassisterade insatser kvalitetssäkras i alla led,
menar Dr Karin Hediger, psykoterapeut och forskare vid universitetet i Basel, Schweiz,
under sin föreläsning med rubriken Quality standards in Animal Assisted
Interventions.
En certifierad eller diplomerad utbildning av människor är en god början, menar dr
Hediger, och nämner IAHAIOs Whitepaper som en bra utgångspunkt (finns att ladda ner
på flera språk här: http://iahaio.org/best-practice/white-paper-on-animal-assistedinterventions/) och kan med fördel användas av alla länder för att besluta om hur
utbildningen ska se ut, vem som ska få utbilda, vilka personer som är lämpliga att delta i
utbildning etc. Dr Hediger menar att med den stora mängd utbildningsföretag som finns
är det svårt att veta vilka som är bra, tillräckliga eller dåliga. Att påstå att man är
diplomerad säger ingenting, så länge man inte har en standard att hålla sig till.
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Vilka företag eller personer som får certifiera eller diplomera ekipage är nästa viktiga
steg och nationella minimikrav bör utarbetas, både vad avser kraven på ekipagen och
kraven på de organisationer eller företag som ska diplomera dem. Den europeiska
paraplyorganisationen ESAAT (European Society for Animal Assisted Therapy) har satt
upp kriterier för utbildning där utbildningsföretag kan bli diplomerade.
https://www.en.esaat.org
ESAAT har ett nära samarbete med den internationella organisationen ISAAT
(International Society for Animal Assisted Therapy) med standarder för bland annat
utbildning och ackreditering. https://www.aat-isaat.org

Svenska tester, utbildningar och träningsmetoder demonstrerades under konferensen i
Amsterdam av Svenska Terapihundskolan under rubriken ”Happy dogs = sustainable
dogs” under ledning av skolans VD Sara Karlberg. Ett bra tillfälle för
konferensdeltagarna att ta del av praktiskt arbete, urvalsprinciper, utbildning och
träning.
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2.4 Djurhälsa, djurskydd och djurvälfärd
När man pratar om djurassisterade insatser, är det inte enbart de positiva effekterna för
brukare, patienter, personal och hundförare som ju är väl dokumenterade. Numera
ingår alltid djurskydd och djurens välmående i både teori och praktik, vilket också
avspeglas i de konferenser som arrangeras både i Sverige och internationellt.
Dr Karin Hediger pratar om att djurskyddet måste värnas. Med allt fler sociala
tjänstehundar och andra djurslag inom vård, omsorg och skola sätts allt större fokus på
djurens hälsa och välmående. Det finns många dåliga exempel på där djur visserligen ger
människor en känsla av glädje och välbefinnande, men där djuren inte behandlas på ett
korrekt sätt, menar hon. Standarder för utbildning och diplomering borde baseras på
forskning, vilket är en grannlaga uppgift då det för närvarande inte finns mycket
forskning som fokuserar på djuren inom området djurassisterade insatser.
I Nederländerna pågår forskning kring hur djuren mår i AAI, man kartlägger positiva
och negativa effekter på djuren med utgångspunkt från EUs Fem Friheter. Dr Tynke de
Winkel, forskare vid Institute for Anthrozoology, Open University i Heerlen,
Nederländerna, har presenterat sin forskning Measuring welfare in animal assisted
interventions. Intressant frågeställning: Är det bra eller dåligt att vara hund eller katt
som sällskapsdjur? Att djuren mår bra i AAI är en säkerhet för både människor och djur,
men hur mäter man djurens välmående; stress, smärta, sjukdomar, skador etc?
Åter igen talades det om vikten av utbildning och rätt personer o djur på rätt plats, att se
till att djuren mår bra, se till deras behov etc.
Det finns en kortare presentation på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=CQMTT-GAOy8
Clinical assistant professor Zenithson Ng från Veterinärhögskolan i Knoxville,
Tennessee, USA har föreläst på temat Assisting the animal in animal-assisted
interventions: Keys to safeguarding animal welfare. Hur mäter man djurens hälsa
och välmående i AAI? Vad känner hunden när vi kommer hem efter en jobbig arbetsdag
och hunden får oss att koppla av? Vi vet såklart inte, eftersom hunden inte kan prata.
Hunden verkar må bra, men att den tolererar situationen räcker inte. I EUs
djurskyddsregler har man listat De Fem Friheterna för alla djur:
• Frihet från hunger och törst.
• Frihet från obehag.
• Frihet från smärta, skador och sjukdomar.
• Frihet att leva ut sitt naturliga beteende.
• Frihet från rädsla och stress.
Professor Ng menar att djurassisterade aktiviteter inte uppfyller dessa krav, vilket
däremot exempelvis fågelskådning, akvarier och djurparker kan sägas göra, där djuren
gör det de normalt gör i sin naturliga omgivning.
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När det gäller katter så sker aktiviteter och interventioner alltid på katters villkor.
Hundar kan man träna till olika uppgifter, men vad händer om hunden känner sig
obekväm i en terapisession, blir rädd och försöker fly? Kanske biter? Det är oerhört
viktigt att hundföraren har rätt kompetens och erfarenhet!
För att djurassisterade interventioner ska ha positiv effekt krävs att följande fyra
faktorer samverkar: handlern, arbetsmiljön, brukaren och själva interventionen (dvs
vad kan vi begära av hunden/katten etc, om man utgår från djurens naturliga beteende i
umgänget med människor), menar föreläsaren. Man ska också vara medveten om att alla
djur har olika kapacitet för hur länge HAI kan pågå och i vilken form. Spontana möten
mellan djur och människor visar hur starka band vi har och hur bra både människor och
djur mår.
Hur länge djuren kan jobba är en ”million dollar question” säger professor Ng och lägger
stort ansvar på handlern. Vissa hundar kanske klarar två timmar, medan andra får jobba
i 5-minuters intervaller. Hundföraren måste hålla koll på sin hund och lära sig att tyda
signalerna.
http://iahaio.org/wp/wp-content/uploads/2018/11/iahaio-symposium_ng-102518.pdf

One welfare: healthy environments for both human and non-human animals
var rubriken för PhD James A. Serpell från University of Pennsylvania, Philadelphia,
USA, som var första huvudtalare under IAHAIOs konferens i New York.
”Djurens välbefinnande är till fördel för mottagaren av AAI” menade Serpell och talade
om vikten av att djur som arbetar inom AAI mår bra och hänvisade till en undersökning
bland amerikanska terpihundsorganisationer där nästan hälften ansåg att djuren
(främst hundar) kunde jobba obegränsat antal timmar, 20 % tyckte 1,5 timme och ingen
av de tillfrågade rekommenderade kortare pass än en timme. Att jämföra med IAHAIOs
rekommendation på 45 minuters arbetspass.
25 % av organisationerna hade ingen policy för vilka träningsmetoder man får använda
och av dem som har riktlinjer för träning är det bara hälften som förespråkar träning
med belöning/positiv förstärkning.
Den japanska studien Hormones and
Behaviour visar att människans och
hundens hormonnivåer följer varandra vid
både beröring och ögonkontakt. Tidigare
har fokus legat på människans
oxytocinnivåer, men här har man även mätt
hundens.
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Serpells egen studie Childhood Pet Keeping and Humane Attitudes in Young
Adulthood visar att barns och ungdomars anknytning till sällskapsdjur gör att de
utvecklar empati för djur i största allmänhet, vilket i sin tur leder till bättre djurhållning
och ett ökat miljömedvetande.
Studien finns att läsa här:
https://www.researchgate.net/publication/233633883_Childhood_Pet_Keeping_and_H
umane_Attitudes_in_Young_Adulthood

Dr Lisa Maria Glenk, forskare vid Messerli Research Institute i Wien var en av många
som pratade på temat djurvälfärd; Recognizing and preventing stress in therapy
dogs var rubriken. Stress ser ungefär likadan ut hos alla och kan vara fysiologisk eller
biologisk, två varianter av stress som påverkar på olika sätt. När det gäller
separationsstress och isolering uppvisar hund och människa samma typ av
stressreaktioner. Vanliga reaktioner hos människor är kalla händer beroende på att
blodflödet ökar till hjärna, hjärta och muskler. Dessutom stiger blodsockret och
fettdepåerna byggs på vid långvarig stress. Men hur mäter man stressnivåer och
reaktioner hos hundar? Man vet sedan tidigare att varma miljöer kan vara stressande
för hundar att arbeta i, eftersom de inte kan svettas. Andra stressande inomhusfaktorer
kan vara till exempel blanka golv. Nedanstående bild beskriver stresshormonernas väg
och effekter:

Glenk hänvisar till ett flertal studier och även till undersökningar bland hundägare och
hundförare med terapihundar i olika verksamheter. Långt ifrån alla hundägare kan
känna igen stressignaler hos sina hundar, något som är synnerligen viktigt att kunna när
man arbetar med djurassisterade insatser.
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Forskningsrapporten Current perspectives on therapy dog welfare in Animal
Assisted Interventions finns här:
https://www.researchgate.net/publication/313279737_Current_Perspectives_on_Thera
py_Dog_Welfare_in_Animal-Assisted_Interventions
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5332928/
Här finns forskningsrapport om hundars kortisolnivåer i saliven under AAI:
https://www.researchgate.net/publication/243972194_Therapy_dogs'_salivary_cortiso
l_levels_vary_during_animal-assisted_interventions

Söka pengar till forskning

För att utveckla djursjukvården och förbättra möjligheterna
att förebygga, diagnostisera och bota sjukdomar behövs mer
forskning. Med ökad kunskap om sällskapsdjurens hälsa och
även funktion i samhället kan vi bidra till att ge både djur och
människor ett friskare och bättre liv. För att kunna driva
projekt krävs finansiering. Det finns flera fonder där forskare kan söka medel till olika
projekt. En av fonderna är Agria och Svenska Kennelklubben Forskningsfond som varje år
delar ut omkring 9 miljoner kronor till forskare i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Fonden främjar forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin,
genetik och etologi, men även forskning om sällskapsdjurens psykiska, sociala och
ekonomiska betydelse.
Fonden delar ut anslag en gång om året. De ansökningar som kommit in hanteras av en
kommitté som läser alla ansökningar. Kommittén tittar på projektens kliniska relevans,
hur genomförbart projektet är, hur medlen ska användas och hur resultaten ska nå
allmänheten. Målet är att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning och
ge bra förutsättningar för framgångsrikt avelsarbete, bättre djurhälsa och djurhållning.
Fonden delar även ut pengar till projekt som kan öka förståelsen hos allmänheten för
sällskapsdjurens betydelse för människors hälsa genom umgänge med djur och för de
positiva effekter detta har för människan och samhället.
Anne-Sofie Lagerstedt
Ordförande i Agria & Svenska Kennelklubbens Forskningskommitté
Har du ett projekt som stämmer in på fondens ändamål är du alltid välkommen att
komma in med en ansökan. För vidare info se fondens webbplats:
www.hundforskning.se
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2.5 Djurplågeri och våld i nära relationer
Första gången Manimalis hörde talas om detta var under IAHAIOs konferens i Rio 2001,
där Dr Frank Ascione, University of Denver, USA, föreläste. Sedan dess har det forskats
en hel del och senaste studien The link between animal abuse and domestic
violence är presenterad relativt nyligen (Professor Marie-José Enders-Slegers är en av
forskarna).
Djur används som ”utpressning” i olika fall av våld i nära relationer, både när det gäller
barn och vuxna (det är framför allt kvinnor som utsätts). I många av USAs stater har
veterinärer anmälningsplikt till sociala myndigheter. I Nederländerna polisanmäldes
bara 40 av 365 rapporterade fall av djurplågeri av olika skäl (främst att veterinärer inte
vill riskera att förlora en kund eller att stämplas som angivare).
I Sverige har vi problem med att skador som orsakats av djurens ägare inte ersätts av
djurförsäkringen, vilket gör att om en veterinär rapporterar misshandel av ett djur och
ägaren inte har råd att betala ur egen ficka, så avstår man hellre för att kunna behandla
det skadade djuret. Mörkertalet är stort, ämnet är till stor del tabu men är förödande.
”När djur misshandlas är människor i fara.”
Sambandet mellan djurplågeri och våld i nära relationer är väl dokumenterat, de första
studierna presenterades redan i mitten av 1990-talet, säger professor Enders-Slegers
och ger några exempel.

Forskning från Dr Frank Ascione:
https://www.researchgate.net/publication/233706971_Children_Who_Are_Cruel_to_An
imals_A_Review_of_Research_and_Implications_for_Developmental_Psychopathology
https://www.researchgate.net/publication/233586945_The_Abuse_of_Animals_and_Do
mestic_Violence_A_National_Survey_of_Shelters_for_Women_who_are_Battered

31

Nathalie Nordén från svenska VOOV (Veterinär Omsorg Om Våldsutsatta) pratade lite
på samma tema men mer ur vinkeln att skyddade boenden inte tillåter sällskapsdjur. En
av fem kvinnor utsätts för misshandel av sin man och 13 kvinnor och 4 män dödas
årligen av sin partner. Några fall hade kunnat undvikas om sociala myndigheter hade
sett kopplingen mellan djurplågeri och misshandel i nära relationer. http://voov.nu
Nathalie Nordén arbetar numera (hösten 2019) på Länsstyrelsen i Västmanland i ett
projekt kring mäns våld mot kvinnor och samband djur – våld.
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/stat-och-kommun/social-hallbarhet/mansvald-mot-kvinnor/samband---djur-och-vald.html
I många andra länder tycks medvetenheten om kopplingen mellan djurplågeri och våld i
nära relationer vara betydligt mycket större än i Sverige. I flera länder har också
veterinärer anmälningsplikt till sociala myndigheter när de upptäcker djurplågeri.
Några exempel och länkar:
Australien: https://kb.rspca.org.au/knowledge-base/is-there-a-link-betweendomestic-violence-and-animal-abuse/
Kanada: https://www.canadianveterinarians.net/policy-advocacy/link-betweenanimal-child-domestic-abuse
Kalifornien, USA: https://aldf.org/article/the-link-between-cruelty-to-animals-andviolence-toward-humans-2/
Nya Zeeland: https://www.petrefuge.org.nz/domestic-violence-and-animal-abuse
Storbritannien: https://www.nspcc.org.uk/globalassets/documents/researchreports/understanding-links-child-abuse-animal-abuse-domestic-violence.pdf
USA (National Sheriffs’ Association): https://www.sheriffs.org/Animal-Cruelty-andDomestic-Violence
USA (Guidebook från National District Attorneys Association): https://ndaa.org/wpcontent/uploads/The-Link-Monograph-2014-3.pdf
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2.6 Effekterna av djurassisterade insatser
I Manimalisrapporten förekommer en uppsjö av förkortningar och benämningar på
verksamheter där djur ingår och då det inte finns några nationella riktlinjer för vad
djurassisterade insatser ska kallas, eller vad de olika benämningarna står för ska vi
försöka reda ut begreppen.
I internationella sammanhang talas om HAI, Human – Animal Interactions kan man väl
säga är det övergripande namnet för all slags interagerande mellan djur och människor.

Psykologen Dr Meg Arroll har listat en rad
hälsofördelar som djurägandet ger och
menar att detta varit känt ända sedan 800talet… Djurägare har lägre blodtryck, är mer
aktiva och hanterar smärta bättre och
djurassisterade interventioner minskar
ångest och har visat goda resultat hos bland
annat barn på sjukhus.

Foto: Pixabay/fmkellner

AAA – Animal Assisted Activitiy, informella insatser som exempelvis besök på gårdar
eller djurhem, alternativt besök av hundteam med besökshundsutbildning.
AAI – Animal Assisted Interventions är samlingsnamnet för målinriktade insatser som
AAT och AAE
AAT – Animal Assisted Therapy är djurassisterade insatser med en utbildad person,
exempelvis terapeut, sjuksköterska, sjukgymnast eller liknande som även är utbildad
tillsammans med en hund eller häst.
AAE – Animal Assisted Education (eller Animal Assisted Pedagogy) är djurassisterade
insatser med lärare eller annan person inom utbildningssektorn, tillsammans med till
exempel en skolhund, bokhund eller läshund.

Dr Arroll skriver:
Pet therapy, also called animal assisted interventions or therapy, has been used for people
with physical illness and those with mental health conditions. But pet therapy is also good for
people without health problems as a way to increase activity and manage stress.
A wide variety of animals have been used in pet therapy programs, most often dogs but also
cats, kittens, birds and horses (known as equine-facilitated psychotherapy or hippotherapy).
These therapies are overseen by trained and qualified therapists in healthcare settings such
as hospitals, clinics and care homes.
Här finns mer information om studien: https://www.healthspan.co.uk/advice/why-arepets-so-good-for-your-health
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Dr Steffie van der Steen, Theory and research methods in animal-assisted
interventions.
Antalet studier och forskningsrapporter om HAI (Human – Animal Interventions) som
publicerats har ökat med 57 % de senaste fem åren, vilket är ett av många tecken på att
djurassisterade interventioner i olika verksamheter stadigt ökar. En konstant ökning av
antalet praktiker är ett annat gott tecken. Mycket forskning finns kring patienters – både
barn och vuxna - oxytocin- och kortisolnivåer, däremot finns lite information om barns
stressnivåer. Den forskning som finns omfattar ofta vuxna eller ungdomar.
Dr van der Steen har gjort en del egna tester bland annat om varför vi ser positiva
effekter av AAI (Animal Assisted Interventions) och vilka underliggande mekanismer
kan vara troliga förklaringar. Vi vet mycket om de positiva effekterna och nu är det
viktigt att ta reda på varför det fungerar, menar hon, för att den här typen av
behandlingar ska kunna utvecklas. Hennes forskarteam har även jämfört effekterna av
terapi i samarbete med levande hundar, kontra användning av robothundar och kommit
fram till att det är stor skillnad i effekterna mellan dessa två former av terapi.
Autism assistance and therapy dogs: current research and future directions var
rubriken på en föreläsning av Carolien Wijker och Inge Noback, Open University.
Föreläsarna presenterade två projekt, det ena omfattar barn i åldrarna 3 till 7 år med
autism och effekterna av AAI avseende livskvalitet hos såväl barnen som deras familjer.
Många barn med autism har sömnproblem, vilket innebär att någon förälder får sova
tillsammans med barnet som vaknar flera gånger per natt och behöver tröst. I studien
fick en hund vara tröst, dvs la en tass på barnet som då somnade om. Hundens närvaro
hos barnen innebar då även att föräldrarna kunde slappna av och fick en bättre
nattsömn. Under dagtid hade man även hjälp av hunden, exempelvis under promenader
då barn och hund kopplades ihop med en sele. Detta rapporterades fungera fint och
gjorde vistelser utomhus säkrare och lugnare.
61 familjer sökte till detta projekt, men endast 22 slutförde. Snittåldern på barnen var 6
år och man kunde notera stora skillnader om hunden var närvarande eller ej.
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Det andra projektet är det första som gjorts med AAT (Animal Assisted Therapy) för
vuxna, högfungerande personer med ASD (autismspektrumsyndrom). 53 personer i
åldrarna 18 – 60 år med IQ över 80 deltog i terapisessioner under tio veckors tid.
Man kunde notera minskad stress hos deltagarna, men däremot ingen skillnad i deras
ångest eller depression. Självkänslan ökade dock, samt även förmågan att hantera
situationer av exempelvis torgskräck.
Det finns ännu inga jämförande studier med terapeut utan hund, bara med patienter
som inte får någon form av terapeutisk behandling alls.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-019-03971-9
https://www.anneliesspek.nl/wp-content/uploads/2018/03/the-effectiveness-ofanimal-assisted-therapy-in-adults-with-autism-spectrum-disorder-study-protocol-fora-randomized-controlled-tr-2165-7890-1000221.pdf
Rehab Basel, en klinik för människor med medfödd eller förvärvad hjärnskada, nämner
Dr Karin Hediger som ett bra exempel på en mycket väl fungerande anläggning, både
för patienter, terapeuter och djur.
https://www.rehab.ch/en/home.html
Man har också ett stort antal forskningsrapporter om AAI upplagda på sin webbplats:
https://www.rehab.ch/en/search.html

Lena Lidfors, professor i etologi, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, ingår i ett
team som genomfört en studie om människor på äldreboende och effekterna av
regelbundna besök av vårdhund med förare. Tio minuters kontakt, två gånger per vecka
under en tio veckors period visade på signifikanta skillnader i blodtryck och
hjärtfrekvens. Störst effekt på dem som hade högt blodtryck. Man vet sedan tidigare att
upprepade behandlingar behövs för långsiktiga resultat, vilket kan vara svårt i denna
typ av studie på grund av deltagarnas höga ålder.
Länk till studien The Effects of a Therapy Dog on the Blood Pressure and Heart
Rate of Older Residents in a Nursing Home
https://www.researchgate.net/publication/327761091_The_Effects_of_a_Therapy_Dog_
on_the_Blood_Pressure_and_Heart_Rate_of_Older_Residents_in_a_Nursing_Home
Lidfors intervjuades också av Malou von Sievers den 22 oktober 2019 i sin egenskap av
programchef för en av SLUs framtidsplattformar – SLU Framtidens djur, natur och hälsa,
vars uppdrag är att stimulera tvärvetenskaplig forskning om djurens och naturens
betydelse för människors hälsa. I programmet talas det bland annat om hur djur
används i vårdsyfte och hur forskningsläget ser ut inom människa – djur-interventioner.
Se inslaget från Malou efter tio här: https://www.tv4play.se/program/malou-eftertio/12506490
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SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har på uppdrag av
Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen, granskat två
systematiska översikter; den ena är en kartläggning av systematiska översikter från
2018 där olika former av hästunderstödd terapi utvärderades för barn och vuxna från
olika patient- och brukargrupper. Den andra översikten från 2019 studerade
effektiviteten av hästunderstödd terapi för personer med autismspektrumtillstånd.
Rapporten kan laddas ner här:
https://www.sbu.se/contentassets/e5a79e383f50438f8b9b73d742a623ce/hastunders
todd-terapi.pdf
Sara Karlberg, VD och grundare av Svenska Terapihundskolan, som håller utbildningar
på sex orter i Sverige. Konceptet drivs även på franchise i Norge och Finland. Under
föreläsningen Hundunderstödda insatser med fokus på skolan poängterade hon
vikten av att alla hundassisterade interventioner ska vara målinriktad verksamhet som
måste dokumenteras och utvärderas. Sara Karlberg är en av dem som driver frågor
kring kvalitetssäkring och certifiering/diplomering av hundteam.
- Man måste ha kompetens, inte enbart som lärare och/eller hundförare, man
måste kunna sammanföra dessa två kompetenser. Kvalitetssäkrade
interventioner är absolut viktigast, jämte kravet att alla hundar ska
lämplighetstestas innan utbildning kan påbörjas.

När det gäller djurskydd, säkerhet och arbetsmiljö finns det tydliga riktlinjer och
praktisk vägledning att hålla sig till och för den som vill ha konkreta bevis för att det
fungerar alldeles utmärkt med hundar i skolmiljö, finns det ett stort antal fungerande
verksamheter att ta lärdom av. Och varken skollagen eller Arbetsmiljöverket säger något
om att man inte får ha hund i skolan, säger Sara Karlberg.
Skolverket skriver på sin webbsida:
”Varken i skollagen eller arbetsmiljölagen finns det några uttryckliga bestämmelser om
man får eller inte får använda läshundar i skolan som en del av utbildningen.”
På samma sida står också: ”Om man planerar att införa så kallade läshundar i skolan
behöver man bedöma olika aspekter av kvalitet och säkerhet innan en sådan insats införs.”,
vilket borde vara en självklarhet för alla som bedriver verksamhet med djur i skolan.
Karlberg påpekar också vikten av att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen
samt nya regler och lagar; branschen växer och utvecklas och förändras relativt snabbt.
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Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning till gällande regelverk i samarbete med
Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA): Hundar i vård och omsorg – Vägledning till
gällande regelverk, som beskriver de regelverk som gäller när hundar används inom
vård- och omsorgsverksamheter. Syftet är att ge en vägledning till de lagar och
föreskrifter som styr då hund används inom dessa områden. ”Det handlar om att ta vara
på de positiva effekter som hundar kan bidra till inom vård och omsorg” skriver
Socialstyrelsen i sin sammanfattning och fortsätter ”just därför är det angeläget att
hundar används under kontrollerade former och att de verksamhetsansvariga följer de
regelverk som finns”.
I all djurassisterad verksamhet, oavsett var den bedrivs eller av vem, är det viktigt att en
riskanalys görs, att förebyggande åtgärder vidtas och följs upp samt att det finns
etablerade rutiner för att använda hundar. Än en gång poängterar vi härmed vikten av
att förare och hund är utbildade och diplomerade för det jobb de ska utföra och att det
sker under ordnade former. Socialstyrelsen skriver i sammanfattningen:
Det är olämpligt att en hund vistas okontrollerat i någon vård- eller omsorgsverksamhet, vare sig det sker regelbundet eller tillfälligt. En verksamhet som
bedrivs på ett kvalitetssäkert sätt sker med ekipage, vilket innebär att hunden och dess förare tillsammans genomgått adekvat utbildning för sin uppgift. Det är också lämpligt att hundföraren har utbildning och erfarenhet
inom det verksamhetsområde där ekipaget kommer att utföra sina uppgifter.
Vägledningen finns att hämta här:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/vagledning/2014-8-7.pdf
Human – animal – environment interactions and self-regulations, HAEI, en
arbetsmetod som används av Green Chimneys, presenterades av Erin Flynn från
Institute for Human – Animal Interactions, Denver.
Man arbetar med studenter med många olika diagnoser men kvalitativa och kvantitativa
studier visar att metoden fungerar för i
stort sett samtliga. Att själv kunna
kontrollera och komma över ett
självskadebeteende med hjälp av HAEI
har visat sig framgångsrikt, enligt
resultaten från tre års studier av 755
händelser kopplade till 419 elever, där
eleverna enligt en ny metod filmades före
och efter terapisessionerna. Det man med
säkerhet kunde konstatera att vid en
jämförelse mellan behandlingstillfällen på
Green Chimneys farm och någon annan
lokalitet, var behandlingen på farmen
avsevärt mycket mer effektiv.
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Flynn talade även om djurassisterade insatser för personer med psykiska sjukdomar:
https://campbellcollaboration.org/media/k2/attachments/SWCG_Zoller_Title.pdf
https://socialwork.du.edu/humananimalconnection/content/about-institute-humananimal-connection
Measuring the psychosocial impacts of prison-based dog training programs and
in-prison outcomes for inmates, ett program där interner på fångvårdsanstalter
tränar hundar, presenterades av en ur forskarteamet på Denver University, Jaci
Gandenberger. Det är inte alltid enkelt att omplacera hittehundar, i synnerhet inte om
de inte har socialiserats eller tränats på något vis. Tanken är då en win-win situation;
internerna får en meningsfull arbetsuppgift och hundarna får nya hem, alternativt
tränas hundarna till servicehundar och kommer till nytta för någon med särskilda
behov.
Man mätte internernas empati, självkänsla och oro/ängslan och jämförde de som
tränade hund med dem som inte deltog i några hundaktiviteter.
Innan programmet startade var samtliga deltagare på ungefär samma nivå, men när man
jämförde de båda grupperna efter ett antal veckor visade de som tränat hund på bättre
självkänsla, större empati och minskad benägenhet att begå framtida brott.

Gandenberger berättade också om Sustainability in Prison Project, SPP, ett samarbete
mellan Washington State Department of Corrections och Evergreen State College i
Washington med 16 000 interner på tolv anstalter, där man arbetar med både djur och
natur för att de intagna ska få en hållbar anpassning till ett liv efter avtjänade straff.
https://animalstudiesrepository.org/anitobe/2/
http://sustainabilityinprisons.org
I Spanien har hundassisterad terapi för interner visat sig vara framgångsrikt, vilket
Paula Calvo från universitetet i Barcelona rapporterat; Implementation and
evaluation of a multicenter dog assisted therapy program in Spanish
Government Penitentiary System. Sedan starten 1993 har mer än 5 000 interner på
25 olika anstalter i landet deltagit i denna form av terapi och år 2015 beslöt man att
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studera effekterna av hundassisterade insatser för att rättfärdiga de 65 hundar som vid
tillfället tjänstgjorde på anstalterna. I studien deltog 212 interner med varierande grad
av beteendeproblematik från tio olika anstalter, där deltagarna placerades i fyra olika
grupper. Samtliga deltog i olika former av terapi under sexton veckor. Samtliga
deltagare visade signifikant förbättring, i synnerhet gällande oro och beteende men
ingen terapiform visade sig vara mer effektiv än någon annan. Därmed, menade Calvo,
ska hundassisterad terapi kunna ingå för interner med beteendestörningar.
Läs mer om studien här:
https://www.researchgate.net/publication/333002492_Implementation_and_evaluatio
n_of_a_multicenter_dog_assisted_therapy_program_in_Spanish_Government_Penitentiar
y_System
Effekterna av djurassisterad terapi (AAT) för patienter med förvärvad hjärnskada finns
forskning kring från flera framstående forskare, bland andra Dr Karin Hediger från
universitetet i Basel tillsammans med andra forskare som presenterat sina
slutrapporter under 2018 och 2019 (länkar nedan). Felicitas Theis om AAT och dess
inverkan på minnet hos patienter med förvärvad hjärnskada, Influences of AAT on
episodic memory in patients with acquired brain injury. Denna terapiform har visat
sig fungera bland annat genom att patienterna har lättare att komma ihåg behandlingar
tillsammans med hund än utan, främst beroende på ett större antal positiva intryck.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29035068
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6456498/
Considering the placebo effect in human-animal interaction, var ett något
kontroversiellt föredrag under IAHAIOs konferens i New York, av professor Jens Gaab,
chef för psykologiska fakulteten vid universitetet i Basel. Den tyske läkaren Franz Anton
Mesmer (1734 – 1815) är troligen den som först fann placebo-effekten, det vill säga hur
positiva förväntningar kan hjälpa oss att bli friska; tankens makt över kroppen. Gaab
nämner ett flertal exempel där patienter blivit friskare utan någon medicinsk
behandling och menar att 75 % av all antidepressiv behandling är placebo, samt att det
till och med fungerar med placebo kirurgi, det vill säga man öppnar och syr igen som
enda behandling, vilket har visat sig ge effekt. Det väcker givetvis etiska frågor; ska man
behandla med placebo över huvud taget, eller är det bedrägeri?
(Läser man om den forskning som bedrivs av Martin Ingvar och andra forskare, har man
kunnat visa att det handlar om mätbara, kemiska förändringar i kroppen och att man
kan visa vad som händer när förväntningar och känslor påverkar nerver, hormoner och
immunsystem. Genom att filma blodflödet kan man se hur olika delar av hjärnan
aktiveras av olika upplevelser. Reds anm)
Även Gaab menar att människors förväntningar påverkar effekterna av andra
behandlingar och till exempel akupunktur ger dubbelt så bra effekt om man pratar med
patienten. Han menar också att psykoterapi och placebo har samma effekt. Placebo
fungerar ju för att det passar människors behov av vård och behandling, säger Gaab, och
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även djur kan må bättre av placebo vilket illustreras med utdrag ur artiklar om myror
och elefanter.

Vad har då allt detta med djurassisterade insatser att göra? Gaab ger egentligen inget
svar på sin egen fråga…
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2.7 Forskning kring ny teknik i AAT
Det är inte alltid möjligt att låta människor umgås med levande djur av olika
anledningar, även om man vet att det skulle få dem att må bättre. Därför var det
intressant att ta del av projektet Virtual reality dolphin swim program där man
”simmar med delfiner” med hjälp av modern teknik. Organisationen The Dolphin Swim
Club grundades år 2015 av Marijke Sjollema mer som ett konstprojekt men har efter
flera års forskning med studio i Sverige och verksamhet i Nederländerna utvecklat en
VR-teknik – en drogfri medicin, som hon kallar den – som används på mer än 500
sjukhus och institutioner. Man vet sedan tidigare att delfinassisterad terapi är
framgångsrik, men delfiner i fångenskap mår inte bra och det är svårt att skapa en
naturlig miljö för djuren. Teamet bakom The Dolphin Swim Club har under tjugo års tid
filmat ett oräkneligt antal timmar med delfiner i det fria; filmer som nu används i
delfinassisterad terapi med hjälp av VR-teknik.

Simterapin har visat sig fungera väl för både människor med depression, PTSD och för
barn med Downs syndrom eller autism. Som exempel nämns en fyraårig flicka med
grava sömnproblem som efter ett antal timmars VR-simning med delfiner nu är helt
frisk. Man berättade också om tekniken som hjälp i palliativ vård, en pojke med spridd
cancer som tillbringade sina sista fem veckor i livet med delfinerna i VR. Föräldrarna
berättade att det var första gången under sin sjukdomstid som pojken log.
Läs mer om forskningen här https://thedolphinswimclub.com/medical-vr/research/
Ett kortare youtube-klipp finns här:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=GiVm6YmrYAg&feature=emb_title
En forskargrupp har också sammanställt fem fallstudier: Verbal Interactional
Synchronization between Therapist and Children with Autism Spectrum Disorder
during Dolphin Assisted Therapy
https://www.mdpi.com/2076-2615/9/10/716/htm
https://www.researchgate.net/publication/335992760_Verbal_Interactional_Synchroni
zation_between_Therapist_and_Children_with_Autism_Spectrum_Disorder_during_Dolph
in_Assisted_Therapy_Five_Case_Studies
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2.8 SLU Framtidens djur, natur och hälsa
SLU Framtidens djur, natur och hälsa är en forskningsplattform för stimulans av
tvärvetenskaplig forskning och samverkan för människors och djurs välfärd i ett
hållbart ekosystem. Den tillhör organisatoriskt fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), men är en SLU-övergripande
plattform.. Den utgår från ett ”One Health-perspektiv”, en hälsa, det vill säga samspelet
mellan djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa. Hit räknas bland annat betydelsen
av djur och naturupplevelser för människan, sjukdomar som kan överföras mellan
människa och djur, samt gemensamma livsstilssjukdomar.
Plattformen har tre temaområden:
• Djurs och naturs betydelse för människan
• Infektionssjukdomar och antimikrobiell resistens
• Djurs hälsa och välfärd med fokus på sport och sällskapsdjur

SLU:s uppdrag och syfte för framtidsplattformen
Uppdraget från ledningen på SLU till plattformen är att den ska inspirera och stödja
SLU:s forskare i att initiera, utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning
och samverkan inom våra temaområden. Vår vision lyder ”god hälsa och välfärd för djur
och människor i hållbara ekosystem”.
Verksamhetens syfte är att:
• Identifiera kunskapsbehov och generera vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag
kring frågeställningar som är viktiga för samhället.
• Identifiera och utveckla nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida
utmaningar.
• Utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt, genom att initiera och möjliggöra samarbete
över vetenskapliga disciplingränser.
SLU Framtidens djur, natur och hälsa kommunicerar fakta, identifierar nyckelfrågor,
stimulerar tvärvetenskaplig forskning och söker nya lösningar över ämnesgränser
tillsammans med andra lärosäten, branschorganisationer, myndigheter, samhällsaktörer
och företag.
Plattformens uppdrag är en del av Sveriges arbete för Agenda 2030 med de 17 globala
målen för hållbar utveckling.
Samverkan genomförs främst genom att plattformen anordnar eller ekonomiskt stödjer
arrangemang av konferenser, workshops och seminarier där forskare på SLU och andra
lärosäten, myndigheter och statliga verk, privata branschföreträdare med flera bjuds in.
Målet är att sprida forskningsresultat till externa intressenter och i samhället samtidigt
som forskarna får inspiration från dem som arbetar praktiskt med de frågor de forskar
på.
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Plattformen har själva ordnat två seminarier under politikerveckan i Almedalen om djur
och naturs betydelse för människor respektive skolelever med problematisk
skolfrånvaro, deltagit med monter och seminarium på Kvalitetsmässan i Göteborg där
även en podd spelades in. Plattformen har bland annat bidragit till tre workshops
anordnade av Centrum för naturvägledning på SLU. Vi deltog även med en monter på
årets Veterinärkongress i Stockholm och anordnade ett Antrozoologi seminarium under
Veterinärmuseets 40-års jubileum i Skara. Vi har ordnat ett flertal seminarier på SLU
som spelats in så att man kan se dem både i realtid och i efterhand.
Generellt kan vi utifrån våra seminarier, workshops och konferenser dra slutsatsen att
det finns ett stort behov bland de som arbetar med att hjälpa människor med olika
utmaningar att få träffas och få höra om vad forskning inom området har visat, samt att
få dela med sig av sina egna praktiska erfarenheter.
Plattformen har fokuserat på att både bibehålla och stödja befintliga nätverk och att
bygga upp nya nätverk och kontakter framför allt mellan forskare inom och utanför SLU
i Sverige, Norden och internationellt. Vi har även nätverk där forskare, föreningar och
små och större företagare kan mötas och utbyta kunskap och praktiska erfarenheter.
Inom styrgruppen och kansliet på plattformen finns det en bred kompetens inom våra
fokusområden. Vi har knutit till oss både forskare och företrädare från näringslivet för
att samarbete inom fältet så att vi får ut budskapet. Vi har byggt upp ett brett nätverk
med olika samarbetspartner ute på fältet för att både lära oss hur det fungerar praktiskt
med användningen av djur och natur för olika målgrupper av människor och för att få
förslag på viktiga forskningsfrågor att jobba vidare med.
Inom plattformens nuvarande fyra-åriga uppdragsperiod har vi jobbat med att sprida
vår kunskap till samhällets olika aktörer via våra olika nätverk och kontakter på fältet.
Vi är dock bara i början av att undersöka hur djur påverkar människor och hur djurens
hälsa och välfärd påverkas av att hjälpa människor inom djurunderstödda insatser och
andra aktiviteter. Det finns flera länder som har kommit betydligt längre än Sverige
inom detta forskningsområde och de har även skapat regler och riktlinjer för att stärka
djurskyddet då vi människor får hjälp av djuren. Vi anser att detta område är viktigt att
utveckla vidare med plattformen som bas och hoppas på ett fortsatt uppdrag inom SLU.
Lena Lidfors
Professor i etologi
Programchef SLU Framtidens djur, natur och hälsa
www.slu.se/djurnaturhalsa
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2.9 Häst och människa
I sin Strategiplan 2015-2019 skriver Stiftelsen Hästforskning (SHF) att antalet hästar
har ökat väsentligt de senaste decennierna och att dagens hästar används på ett annat
sätt än tidigare och många hålls nära tätorter. I Sverige finns ca 360 000 hästar, vilket
gör oss till det näst häst-tätaste landet i Europa, näst efter Island. Med det ökade antalet
hästar följer att de blir en viktig inkomstkälla för hela hästbranschen; veterinärer,
hovslagare, tillverkare och försäljare av tillbehör och foder och så vidare. SHF skriver
också att enligt ekonomiska beräkningar genererar hästnäringen 40 – 50 miljarder SEK
per år i Sverige, vilket betyder ca 30 000 årsverken och nya produkter, yrken och
tjänster utvecklas ständigt.
Stiftelsen Hästforskning finansierar hästforskning i Sverige och Norge med omkring 20
miljoner kronor årligen. Årets utlysning är på totalt 12,5 miljoner svenska och sju
miljoner norska kronor. 60 % av medlen är avsatta för programområdet
veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap (reproduktion, hälsa,
välfärd) och 40 % är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora; det
vill säga hästens roll för människan, samhället och miljön.
Satsningen på att få in fler – och framför allt vetenskapligt bra – ansökningar om
forskning inom samhällsvetenskap och humaniora har varit mycket målmedveten.
Bakgrunden är en indikation från stiftelsens statliga finansiärer i Sverige och Norge som
menar att det är viktigt att lyfta den sektorn. Forskning i veterinärmedicin har länge
varit dominant, men har de senaste åren fått en mindre andel av stiftelsens
forskningsmedel. SHF bedömer att de nu nått en balans av finansieringen mellan de två
programområdena.
Hur har man då, på relativt kort tid, gjort för att nå målsättningen med 40 % beviljning?
- Det är inte rocket science, säger Christian Nyrén verksamhetsledare på Stiftelsen
Hästforskning tillika styrelsens sekreterare. Vi har arbetat mycket målmedvetet,
varit tydliga vid utlysning och genomfört riktade kampanjer, bland annat samlat
olika forskargrupperingar från landets högskolor och berättat att det finns
pengar att söka för den här typen av projekt. Vi hade en tydlig målbild och
planerade våra informationssatsningar i detalj. Dessutom har vi en
styrelsesammansättning med norska och svenska ledamöter som varit viktiga i
den strategiska delen av detta förändringsarbete.
Stiftelsen hade som målsättning att uppnå fördelningen 60-40 inom tre till fem år, men
lyckades nå målet redan efter två år. I början höll ansökningarna inte en tillräckligt hög
vetenskaplig nivå, men stiftelsen har varit mycket tydlig med vad som krävs för att
ansökningar ska godkännas, vilket har lett till en avsevärd höjning av nivån i framför allt
de två senaste årens ansökningar. Bland ett sjuttiotal ansökningar 2019 är den ett tiotal
som handlar om hästassisterad terapi för människor med olika funktionsvariationer.
Beslut om vilka ansökningar som ska beviljas fattades den 13 december 2019, vilket
man kan läsa om på stiftelsens webbplats https://hastforskning.se/forskningsprojekt/
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Hästens och människans välfärd och värdighet,
som vi skrev om i Manimalisrapporten 2017,
presenterades i slutet av juni 2018 och sammanfattas
nedan:
Den här studien utvecklar Martha Nussbaums
förmågemodell så att det kan användas till att etiskt
utvärdera både människans och hästens välfärd och
värdighet i hästunderstödd terapi. Studien visar att det
är fullt möjligt att använda sig av en modifierad version
av förmågemodellen. Det som är den springande
punkten har varit kunskapen om hästens kognition, men
genom vår analys av vetenskaplig litteratur så är det
fullt möjligt att utarbeta ett etiskt
utvärderingsinstrument.
Slutrapporten kan laddas ner här:
https://hastforskning.se/forskningsprojekt/edca8597569e04270156fe3900010675/
I förra Manimalisrapporten skrev vi även om projektet Hästen som resurs inom hälsa,
vård, skola och omsorg, slutrapporten släpptes i mars 2018 vilket vi uppmärksammade
med ett pressutskick: https://news.cision.com/se/manimalis/r/hasten---en-resurs-forfolkhalsan,c2466473
Projektet syftar till att öka tillgängligheten till hästunderstödda insatser och friskvård
för människor i olika åldrar i livssituationer med behov av stöd och insatser inom vård,
hälsa, skola och omsorg. Syftet är också att sprida kunskap om hästunderstödda insatser
i olika verksamheter samt synliggöra forskning och praktiska exempel för att stimuera
kunskapsutbyte och samverkan kring utvecklingsprocesser. Arbetet startade i augusti
2014 med finansiering från Allmänna Arvsfonden och Stiftelsen Hippocampus.
Information om projektet finns här:
http://stiftelsenhippocampus.se/onewebmedia/Projektinformation_Hästen%20som%2
0resurs%202015.pdf
Relationer och möten mellan människa och häst var temat för den andra internationella
hästforsknings konferensen Equine Cultures in Transition som arrangeras i Leeds i
norra England i juni 2018.
Hästens betydelse ökar både i Europa och i resten av världen och studier som handlar
om relationen människa och häst är ett nytt och snabbt växande forskningsområde inom
humaniora och samhällsvetenskap, skriver sajten HästSverige.
Forskare från tolv länder fanns på plats på konferensen som är den andra i ordningen
med syfte att ge ledande forskare från hela världen möjlighet att utbyta erfarenheter,
stärka forskningsområdet och öka samarbetet mellan forskare. Södertörns Högskola i
Stockholm arrangerade den första konferensen 2016, nästa konferens hålls den 16-18
juni 2020 på SLU i Uppsala och Strömsholm.
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Jonna Bornemark, Petra Andersson och Ulla
Ekström von Essen har skrivit boken ”Equinue
Cultures in Transition” som samlar etiska
frågor kring forskning om häst – människa.
Det är inte bara hundar som är bra på att kommunicera med oss människor, som kan
läsa av oss och ta hjälp av oss i knepiga situationer. Även hästar har den förmågan, visar
japanska forskare i studien Domestic horses send signals to humans when they face
with an unsolvable task. Shinya Yamamoto och Monamie Ringhofer har gjort ett
antal experiment där de tittat på hästars beteende när de ställs inför en till synes olöslig
uppgift. Hästen ber om hjälp med olika signaler, till exempel tittar på sin ägare eller
puttar på honom/henne för att få dem att uppmärksamma och hjälpa till att lösa
problemen. Dessutom verkar det som om hästar kan förstå hur mycket vi människor vet
och inte vet. Länk till studien finns här:
https://www.researchgate.net/publication/310812659_Domestic_horses_send_signals_
to_humans_when_they_face_with_an_unsolvable_task
Nina Ekholm-Fry, chef för hästprogrammen vid University of Denver, Institute for
Human-Animal Connection i Colorado, USA har forskat kring Hästunderstödda
insatser vid psykisk ohälsa, där hennes arbete fokuserar på terapeutiska interaktioner
mellan människor och hästar samt hästens beteende och välfärd.

Som i alla djurassisterade insatser, dras även hästunderstödda insatser med viss
begreppsförvirring och terminologi. Nina Ekholm-Fry menar att man i yrken som
relaterar till människans psykiska hälsa kan begreppen interaktioner med hästar,
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hästens miljö och hästens rörelse användas. Den vanligaste termen i Sverige är
”hästunderstödd”, vilket inte är en särskild terapiform eller en fristående behandling.
Element som förekommer i interaktion med hästar och deras miljö
förhöjer/effektiviserar behandlarens kliniska arbete inom deras yrkesmässiga
kompetens och är specifikt utarbetad för klientens behov och behandlingsmål. Hon
pratar också om vikten av de yrkeskunnigas behörighet och yrkeskompetens.
I hästunderstödda insatser vid psykisk ohälsa ingår flera komponenter så som miljö,
beröring och rörelse, relationer, tillämpning och ”joint venture” det vill säga förhållandet
mellan klient/patient och behandlare – man arbetar tillsammans i ett slags allians.
Hästen är ett däggdjur, precis som människan, och har samma bashjärnstruktur.
Skillnaderna finns i självuppfattning, abstrakta inlärningssätt och ”mentala tidsresor”
bland annat. Hästar upplever trauma, stress och depressioner precis som människan
och har dessutom under årtusenden utsatts för människans maktutövande (något som
Jonna Bornemark skrev om i Dagens Nyheters Kulturbilaga den 17 november 2019).
I den människostyrda miljön måste hästen åtminstone få sina basbehov uppfyllda och
måste även ges möjlighet att förbereda sig för de interaktioner som förekommer i olika
behandlingssituationer (hantering och träning baserad på inlärningsprinciper). De
hästunderstödda interaktionerna förhöjer och effektiviserar effekterna av det som en
terapeut redan gör och det krävs att terapeuten har
a) yrkeskompetens
b) kunskap om hästens beteende och välfärd
c) specifik kunskap om det hästunderstödda arbetet inom det egna yrket
Dessutom krävs att klienten/patienten förstår vad hästen förmedlar samt inse att hästen
inte är en terapeut. Personer som inte lämpar sig för hästunderstödd terapi är de med
svår impulskontroll och/eller låg kognitiv förmåga.
I mars 2018 presenterade Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, rapporten Hästen
och Folkhälsan: forskning – fakta – goda exempel, med sammanställning av
forskning och goda exempel på hur hästen på olika sätt kan fungera som medhjälpare
inom verksamheter för människors friskvård och hälsa. I rapportens förord står:
Samhällsutmaningar inom vård, skola och omsorg har öppnat upp för
nytänkande arbetssätt och gränsöverskridande samverkan mellan offentlig
sektor, intresseorganisationer, sociala företag och ideella föreningar. Sverige
har goda förutsättningar att öka tillgängligheten till hästanknutna insatser.
Det finns redan flera ex- empel på nyskapande terapeutiska samt
pedagogiska initiativ och den svenska hästnäringen har en stor bredd vad
gäller hästar och verksamheter. Det kommunala stödet till ridskolor i
kombination med ett omfattande ideellt engagemang gör tillgängligheten till
hästar unik i ett internationellt perspektiv. Även landets travbanor
välkomnar barn, ungdomar och vuxna till möten med hästen via
Travskolorna.
Rapporten finns att hämta här: https://hastnaringen.se/app/uploads/2018/03/hastenoch-folkhalsan-web-180307.pdf
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Forskare vid de brittiska universiteten i Sussex och Portsmouth presenterade våren
2018 studien Animals remember previous facial expressions that specific humans
have exhibited, som visar att hästar kan läsa av mänskliga uttryck och känslor och
dessutom lägga dem på minnet. Hästar kan känna igen våra känslouttryck och kan lära
sig att koppla dem till ett specifikt ansikte, förmågor som de kan ha nytta av för att
urskilja vilka som kan utgöra ett hot eller inte.
Länk till studien: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S09609822(18)303646?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS096
0982218303646%3Fshowall%3Dtrue
Forskning har också visat att hästar kan tolka människors kroppsspråk även när de inte
känner personen; Domestic horses (Equus caballus) prefer to approach humans
displaying a submissive body posture rather than a dominant body posture.
Studien visar att hästarna hellre närmade sig en person med undergiven
kroppshållning än personer med mer dominant kroppshållning. Forskarna
konstaterade dock att det hela är komplext, ett exempel är att även om hästarna
föredrog personer med ett mer undergivet kroppsspråk, så följde de med dem med ett
mer dominant kroppspråk till mat. Man betonade också att man bara använt två typer
av kroppshållning i undersökningen och att resultaten inte kan generaliseras för alla
typer av kroppsspråk eller hållning. Länk till studien:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10071-017-1140-4
En svensk doktorsavhandling publicerades under 2017: Hästunderstött socialt arbete
– ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med
självskadebeteenden och deras personal av Catharina Carlsson.
Avhandlingen handlar om vilken roll hästen får i hästunderstött socialt arbete utifrån
ungdomars upplevelser. Insatserna där hästen medverkar bedrivs på HVB-hem (Hem
för vård och boende) där ungdomar med självskadebeteende har placerats och där
hästen ska komplettera och understödja det redan befintliga sociala behandlingsarbetet,
både för ungdomarna själva men även för personalen. Hästen är en av flera aktörer,
vilka samtliga kan påverka vad som sker i interventionerna. Avhandlingen i fulltext kan
hämtas här: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1096370/FULLTEXT01.pdf
En annan svensk studie kommer från Socialhögskolan, Lunds universitet: Hästens
helande kraft - En kvalitativ studie om användandet av hästen i behandling av
människor med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, av Angelina Lingvall
Bakic. Studien visar att hästunderstödd terapi helar människans psykiska och fysiska
välbefinnande och att terapiformen ger klienterna möjligheter att lära sig hur de ska
hantera utmaningar, gynnar deras självkänsla och ger dem resurser att hantera olika
situationer som de upplever som utmaningar. Hästen kan även hjälpa människor att
reparera anknytningsband genom sin vänskap och värme. Länk till studien:
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8933244&fileOId=
8933246
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2.10 Tips på litteratur mm
Det finns en stor mängd litteratur, framför allt internationell, med information,
praktiska tips och råd till alla som arbetar med och för djur i olika verksamheter. I detta
kapitel har vi lagt länkar i direkt anslutning till respektive avsnitt för att underlätta för
den som vill fördjupa sig i den forskning vi presenterar. Här följer dock några mer
allmänna tips och länkar.
2018 kom boken Equine-Assisted Mental Health for Healing Trauma som uppges
vara: ”for those who work with horses and clients together. This book demonstrates a
range of equine-assisted mental health approaches and step-by-step strategies for
facilitating recovery from trauma for children, adults, and families.”
https://www.taylorfrancis.com/books/e/978042946107
Den 29 november 2019 släpptes också boken Coachning med
häst, skriven av Sylvia K Persson. Boken handlar om samspelet
mellan hästar och människor och hur de kan användas för att
utveckla människor och verksamheter. Enligt författaren är
coachning med häst en ny företeelse och ett outnyttjat
arbetssätt men att det finns såväl biologiska som sociala
förklaringar till varför man anser att coachning är effektivare
med än utan häst.

Socialstyrelsen har satt upp riktlinjer för arbete med hästunderstödd terapi för barn
och vuxna med fysisk och/eller psykisk funktionsvariation, samt ungdomar med
beteendeproblem eller psykisk ohälsa.
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaseradpraktik/metodguiden/hut-hastunderstodd-terapi-ridterapi/
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har på uppdrag av
Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen, granskat två
systematiska översikter; den ena är en kartläggning av systematiska översikter från
2018 där olika former av hästunderstödd terapi utvärderades för barn och vuxna från
olika patient- och brukargrupper. Den andra översikten från 2019 studerade
effektiviteten av hästunderstödd terapi för personer med autismspektrumtillstånd.
Rapporten kan laddas ner här:
https://www.sbu.se/contentassets/e5a79e383f50438f8b9b73d742a623ce/hastunders
todd-terapi.pdf
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För ett långsiktigt hållbart och roligt hästägande. Så
presenteras boken Hållbar ridning för hållbara hästar
som gavs ut av Agria Djurförsäkring hösten 2019.
Författare är bland andra Ulla Håkansson, Peder
Fredricson, Victoria Almgren och Jens Fredricsson.
Boken är gratis och kan läsas digitalt via Agrias
hemsida.

Filmer från konferensen Djur, natur, hälsa 2019 finns på UR Samtidens webbplats:
https://urplay.se/serie/212264-ur-samtiden-djur-natur-och-halsa-2019

Ett urval av litteratur om AAT:
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2.11 Allergier
Barn som växer upp på lantgård med djur löper mindre risk att drabbas av allergi och
astma, det visar flera vetenskapliga studier. Vissa hävdar också att så kallade
”allergivänliga hundar” skulle minska risken för astma och allergi. Låt oss en gång för
alla slå fast; det finns inga allergivänliga hundraser!
Omfattande forskning har visat att det inte finns några rasbundna skillnader i mängden
allergen hos hundar. Däremot finns stora skillnader mellan individer och – framför allt –
mellan hanhundar och tikar. Att växa upp med flera hundar är kopplat till lägre risk att
utveckla astma, särskilt om hundarna är tikar, skrev Karolinska Institutet (KI) på sin
nyhetssida och hänvisade till en studie från KI och Uppsala universitet. Forskarna Tove
Fall, Sara Ekberg, Cecilia Lundholm, Fang Fang och Catarina Almqvist fann ingen
koppling mellan vad som påstås vara ”allergivänliga” raser och minskad risk för
barnastma. I studien ingick alla barn födda i Sverige mellan 1 januari 2001 och 31
december 2004 med hund i hushållet under det första levnadsåret, vilket vad närmare
23 600 barn. Uppgifter ur svenska befolknings- och hälsoregister länkades anonymt till
hundägarregistren från Jordbruksverket och Svenska Kennelklubben och man
kategoriserade hundar efter kön, ras, antal hundar och storlek.
- Hundens kön kan påverka mängden allergen som avges och man vet att
okastrerade hanhundar avger mer av ett särskilt allergen än kastrerade hundar
och tikar, säger universitetslektor Tove Fall i artikeln från KI. Några hundraser
beskrivs dessutom anekdotiskt som hypoallergena eller allergivänliga och anses
vara mer lämpliga för personer med allergier, men det finns inga vetenskapliga
bevis för detta.
Forskarna studerade sambandet mellan hundens egenskaper och risk för astma- och
allergidiagnos eller utskrivna astma- eller allergimediciner vid sex års ålder och man tog
hänsyn till alla kända så kallade störfaktorer som kan tänkas påverka risken att utveckla
astma eller allergi, till exempel allergi hos föräldrarna, bostadsort och antal syskon.
Förekomsten av astma vid sex års ålder var 5,4 %. Barn i hem med enbart tikar hade 16
% lägre risk för astma jämfört med barn i hem med enbart hanhundar, men att leva med
en hanhund ökade inte risken för astma jämför med att inte ha någon hund alls. Barn i
hushåll med två eller fler hundar hade 21 % lägre risk för astma än dem som endast
hade en hund.
Den vetenskapliga rapporten Dog characteristics and future risk of asthma in
children growing up with dogs, publicerades i tidskriften Science Reports den 15
november 2018 och kan läsas här:
https://www.nature.com/articles/s41598-018-35245-2
Karolinska Institutet (KI) bedriver sedan många år forskning kring allergier mot framför
allt hund, katt och häst med målsättningen att få fram ett vaccin, i samarbete med
företaget Medi-Tec vars forskningsteam beskrivs som ”världsledande inom
pälsdjursallergi och allergener”. Teamet består av veterinärer, dermatologer och andra
framstående forskare inom miljö och medicin.
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Våren 2019 publicerades avhandlingen Allergens in dog extracts: Implication for
diagnosis and treatment, huvudförfattare Anna Wintersand. Avhandlingen visar i
huvudsak att:
- De extrakt som används inom sjukvården för skinpricktest och
hyposensibilisering är helt undermåliga.
- Allergikers allergiprofil varierar från person till person.
- Det är större skillnad i allergenprofiler mellan hundindivider än mellan
hundraser.
Detta är helt i linje med tidigare studier, men är nu vetenskapligt publicerat på
allergenerna Can f 1 – Can f 6 (det finns tidigare stora publicerade studier på Can f 1).
Medi-Tec är utmanaren vars visioner och mål ratas av läkemedelsindustrin, står det i
beskrivningen av företaget på dess webbplats.
- Avhandlingen är inte anpassad för gemene man, men vi har den på vår hemsida
som referens till vårt arbete med dessa extrakttillverkare, säger företagets VD Bo
Karlstedt. I väntan på att någon nappar på att finansiera kliniska prövningar av
vårt vaccin, jobbar vi för att extrakttillverkarna ska använda vår teknologi för att
förbättra de metoder som de redan använder, till exempel genom att testa och
kvalitetssäkra innehållet i sina batcher på samtliga allergen Can f 1 – Can f 6.
Avhandlingen finns att läsa här:
https://www.researchgate.net/publication/331898285_Allergens_in_dog_extracts_Impl
ication_for_diagnosis_and_treatment
Fullständig referens: Wintersand, A., Asplund, K., Binnmyr, J., Holmgren, E. Nilsson, O,
Gafvelin, G.* & Grönlund, H.* (2019) ”Allergens in dog extracts: implication for diagnosis
and treatment” Allergy, 74, 1472-1479. *Shared last authorship DOI 10.1111/all.13785
Länk till Medi-Tecs webbsida: https://www.medi-tec.se

Provtagning pågår. Till vänster tas allergenprov på hundens saliv, till höger allergitest på
människa för att få fram vilka hundallergen man är känslig mot.
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3. Kvalitetssäkring
Manimalis har med eftertryck vid upprepade tillfällen pekat på vikten av
kvalitetssäkring och kan konstatera att detta är ett internationellt problem.
Socialstyrelsen har tagit fram regler för hundar inom vård och omsorg, vilket är ett
välkommet steg i rätt riktning, men det börjar bli akut att få fram ett nationellt regelverk
för urval, utbildning och certifiering/diplomering av framför allt sociala
tjänstehundsteam. Detsamma gäller för de företag och organisationer som utbildar team
för tjänstgöring inom olika former av djurassisterade insatser.
I nuläget kan i princip vem som helst påstå att man har en hund som är lämpad för tjänst
inom skola, vård och omsorg. Riskerna med detta är uppenbara, både för den som köper
timmar av ett tjänstehundsteam och för patienter, elever, brukare och andra som
kommer i kontakt med teamen. Likaså behöver det fastställas vilka titlar på dessa
sociala tjänstehundar som garanterar att teamet har adekvat utbildning och
diplomering. Det florerar många mer eller mindre fantasifulla benämningar som inte
säger någonting om varken hundens eller förarens kompetens. Branschen växer och det
finns pengar att tjäna, så seriösa aktörer gör klokt i att marknadsföra sig med noggrann
dokumentation över sin bakgrund.
Så vad tror branschen om nationella riktlinjer? Varför är det så svårt att få fram ett
regelverk åtminstone för en lägsta-nivå, så de som köper antingen utbildning eller
hundteam vet vad de betalar för?
Sara Karlberg är VD för Svenska Terapihundskolan och medlem i SVTH, Skandinaviska
Vård- och Terapihundsföreningen; ”Nordens största branschorganisation för sociala
tjänstehundar” som det står på föreningens webbsida.
- Nej jag tror det ser mörkt ut gällande riktlinjer och jag tror att det krävs en
tyngre organisation som ska stå bakom det. Det är nog mer en ekonomisk fråga.
Föreningen skulle nog dra i det men det kostar pengar och de pengarna har inte
föreningen. Men kanske i ett samarbetsprojekt med SKK kanske. Jag tror framför
allt att man behöver acceptera vård/terapi/skol och besökshundar som
tjänstehundar även inom SBK.
Sara Karlberg säger också att medlemmarna i föreningen har hög klass på sina
utbildningar men man är fortfarande en relativt ung bransch och många frågor som ska
hanteras, till exempel djuromsorg, krav på utbildare, opinionsbildning och så vidare, så
det tungt att med ett fåtal eldsjälar driva de här frågorna och samtidigt sköta sitt
heltidsjobb. Många är en- eller fåmansföretag, vilket är utmärkande för i princip hela
djurbranschen.
- Det finns några få eldsjälar som kämpar häcken av sig, trots heltidsjobb, säger
Sara Karlberg, så det går egentligen ganska långsamt med föreningsarbetet och
gemensamma frågor som skälig ersättning, kvalitetssäkring och annat som vi
skulle behöva.
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3.1 Assistanshundsverksamheten i Sverige
Arbetet med att formalisera och kvalitetssäkra arbetet med assistanshundar i Sverige
började, kan man säga, år 2008 då regeringen tog initiativ till en försöksverksamhet med
service- och signalhundar för att kunna utvärdera hur ökad användning av dessa hundar
skulle påverka brukarnas behov av offentliga stödinsatser. Försöket skulle pågå 20092012 men slutrapporterades först 2015. Rapporten kan hämtas här:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/ovrigt/2014-12-30.pdf
År 2012 fick Svenska Kennelklubben, SKK, i uppdrag av dåvarande
Hjälpmedelsinstitutet att ta ett övergripande ansvar över tester, utbildning och
certifiering av assistanshundar. SKK bildade Assistanshundsrådet som lade grunden för
den verksamhet som några år senare upphandlades av Myndigheten för delaktighet,
MFD, och Svenska Brukshundklubben tilldelades uppdraget som stödfunktion för
verksamheten.
MFD har regeringens uppdrag att finansiera och följa upp den stödfunktion som finns
för assistanshundar, skriver man på sin webbsida. Fram till och med år 2020 ska
stödfunktionen fortsatt förvalta och utveckla detta arbete. I SBKs uppdrag ingår att
kvalitetssäkra instruktörer som utbildar assistanshundar, utföra lämplighetstester av
hundar, examinera och årligen följa upp assistanshundsekipage. Hur verksamheten ska
skötas efter 2020 är i skrivande stund inte beslutat (december 2019).
I Sverige finns 30 godkända instruktörer och totalt 80 ekipage är certifierade eller under
utbildning. Antalet ekipage ökar stadigt, liksom efterfrågan men de medel som
socialdepartementet avsätter för uppdraget är oförändrade.
- Vi har fortfarande långt kvar innan hela verksamheten med assistanshundar kan
sägas vara kvalitetssäkrad, säger Emmelie Reinson som är handläggare på
Svenska Brukshundklubben. Ett nationellt register skulle behövas, liksom ett
nationellt regelverk för såväl tester, utbildning och certifiering som hur täcken
och id-handlingar ska se ut. Vi är en bit på väg, till exempel att sajten 1177.se nu
har korrekt information om både ledarhundar och assistanshundar men det finns
väldigt mycket mer som kan göras. Det gäller förresten alla sociala tjänstehundar.
När det gäller ledahundar så ägs de av svenska staten, men assistanshundar ägs av
respektive brukare. Assistanshundar är numera klassade som hjälpmedel vilket i viss
mån krånglar till det för kommunerna. Vanligtvis ägs ju hjälpmedel av kommunen, men
kommun får inte äga levande djur, så här har MFD en svår nöt att knäcka. Vem ska äga
hunden och vem ansvarar för djurskyddet, till exempel. Men har man fått det att fungera
för ledarhundar borde det inte vara omöjligt att ha liknande regelverk för andra
assistanshundar?
- I föräldragrupper finns ett stort engagemang och assistanshundar får ofta medial
uppmärksamhet vilket är positivt. Och MFD är en bra myndighet, man anställer
mer och mer folk med god kompetens, så framtiden för verksamheten ser ljus ur,
tycker Emmelie Reinson. Det som saknas idag, utöver det jag nämnde tidigare, är
kanske någon form av brukarorganisation eller nätverk för personer med
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assistanshund. Vi får ofta förfrågningar om att ordna träffar och andra aktiviteter,
men den typen av verksamhet ingår inte i vårt uppdrag.
I och med det stadigt ökande antalet assistanshundar som ska testas och certifieras
behövs fler bedömare och det pågår ett intensivt arbete att få tag på fler som är lämpliga
för uppgiften. Även antalet instruktörer är för litet för att klara efterfrågan och jobbet
övergår nu allt mer till att bli ett heltidsjobb, vilket delvis ställer andra krav.
SBK har ett gott samarbete både med andra frivilligorganisationer och internationella
organisationer som arbetar med sociala tjänstehundar. Standardiseringsdiskussioner
pågår i Europa, bland annat med arbete inom CEN på uppdrag av EU-kommissionen men
att enas om en europeisk standard är självklart ännu svårare än att skapa en nationell
standard. Den franska regeringen har tillsatt en tjänst för att samordna verksamheten
kring ledarhundar och många länder arbetar för kvalitetssäkring och nationella
standarder och målsättningen är att åtminstone få till en miniminivå för både
instruktörer, hundar och hundförare.

Kontakt och information, Svenska Brukshundklubben:
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/forbundskansli/assistanshund/
Information från MFD om assistanshundar:
http://www.mfd.se/kunskapsomraden/assistanshundar/
Information från Vårdguiden 1177 om assistanshundar och ledarhundar:
https://www.1177.se/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/olika-typer-avhjalpmedel/syn/ledarhundar-och-assistanshundar/
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3.2 Kvalitetssäkring i världen
Amerikanska tidningen Global News skrev hösten 2019 om oron bland ägare till sociala
tjänstehundar och att avsaknaden av regelverk kring utbildning och diplomering av alla
typer av djur inom djurassisterade interventioner ökar risken för bedrägerier och
lycksökare.
https://globalnews.ca/news/5232932/guide-dog-owners-national-standard-serviceanimal-training-ownership/
Vikten av kvalitetssäkring och nationella riktlinjer diskuteras vid i princip alla
konferenser och sammankomster för och i branschen. Dr Anne McBride från University
of Southampton, England, föreläste på temat under konferensen ”One health – one
welfare, The importance of research, education and cooperation” ett
samarrangemang mellan Tallinns universitet, Estonian association of Assistance and
Therapy dogs och IAHAIO.
Här är ett utdrag ur dr McBrides
föreläsning:
For the professionalisation of trainers
and behaviourists they must be
knowledgable and skilled. They must be
regulatet. There should be an umbrella
organisation to provide objective
authority and regulation and make the
profession publicly accountable. The
Animal Behaviour and Training Council
(ABTC) is an arganisation of
organisations whose ethos is education,
standards and co-operation.
The ABTC members decided the knowledge and performance skilsl required for each of the
following roles:
Animal trainer: onli works with the animal
Animal training instructor: works with animal and owner/handler
Animal behaviour technician: provides preentative advice and deals with some behaviour
problems.
Clinical animal behaviourist: works with more complex behaviours, and all aggression case
Veterinary behaviourist (veterinarian and trained companion animal behaviourist)
These roles are not hierarchical, there is specialist knowledge in each role. Each is
recognised for its own important contribution. All have knowledge and skills in animal
behaviour, welfare, animal learning, training and relevant legislation. Each role has
additional requirements. The ABTC scheme enables personal development leading to
professional recognition, transferrable to other organisations. The scheme enables
improved welfare of all kept species through the governing body for training. The ABTC is
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self-regulating and and represents all parts of the sector. It is recognised and highly
regarded by the UK government. It is invidet to working parties in UK and abroad. The
ABTC can provide a template for other groups and countries.
Amerikanska kennelklubben (AKC) har engagerat sig i de här frågorna och har ett
Therapy dog program samt även en förteckning över vilka titlar man godkänner och vad
titlarna innebär ifråga om hundarnas utbildning.
https://www.akc.org/products-services/training-programs/akc-therapy-dog-program/
AKC har också sammanställt en förteckning över godkända utbildningsföretag och
organisationer.
https://www.akc.org/sports/title-recognition-program/therapy-dog-program/therapydog-organizations/

Internationellt samarbete
Preparation and training of human – dog teams in Dogs assisted education and
therapy är ett projekt som delfinansieras av EUs Erasmus Plus Program. Projektet är ett
samarbete mellan Estland, Nederländerna, Norge och Polen som tagit fram tester för
blivande sociala tjänstehundar: PADA Mental test. Utbildning och certifiering pågår och
projektledningen har tagit fram en informationsbroschyr för till dem som vill läsa mer
om projektets målsättning och innehåll, såsom guidelines och standarder som i
förlängningen kan ligga till grund för en internationell standard, när det gäller tester,
utbildning och certifiering men även för en gemensam terminologi inom arbetet med
djurassisterade insatser.
Projektets broschyr kan laddas hem här:
http://humandogteam.eu/static-article1-brochure.html
Dog Assisted Intervention Certification, DAIC, är en inkluderande och dynamisk
allians med målsättning att bygga upp ett professionellt nätverk för att informera om
djurassisterade insatser internationellt för att öka allmänhetens kunskap om denna
verksamhet. DAIC arrangerar årliga träningsläger för alla som arbetar inom AAI, med
möjligheter att lära sig mer både av andra deltagare och av professionella tränare.
DAIC skriver på sin webbsida:
Our mission and passion is to educate people and animals to be well trained, effective
teams working in differens facilities and supporting people with special needs. We are
conducting professional courses and sharing science-based animal training methods. Our
online, content-rich courses are perfect base for practical training and exams.
http://daic.eu
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3.3 Råd till köpare och säljare
Några råd till köpare av tjänster:
Kontrollera hundens och förarens utbildning, vem som utbildat teamet, vilka
lämplighetstester hunden genomfört (och givetvis godkänts i), vem som diplomerat eller
certifierat teamet samt vilka regelbundna kontroller eller årsprov teamet kommer att
genomgå. Notera att för att kallas ”certifierad” bör en ISO-standard finnas och
certifiering ska dessutom göras av en oberoende part – inte den som utbildat teamet.
Viktigt är också att kontrollera att den man köper tjänster av har koll på rådande
lagstiftning, socialstyrelsens vägledning gällande säkerhet, djurskydd, arbetsmiljö och
hygien mm. Dessutom ska all verksamhet med djur anmälas till Jordbruksverket och det
ska göras riskanalys innan ett hundteam tas i tjänst. Allt detta ska den som säljer
tjänsterna veta och hjälpa till med.
Kräv att få se uppdaterad id-handling där det ska framgå att teamet har rätt utbildning
och har genomgått adekvata tester.
Sist – men inte minst – detta är en tjänst man köper av en organisation eller ett företag,
vilket givetvis kostar pengar.

Några råd till säljare av tjänster:
Oavsett om du säljer utbildning eller tjänster som hund-team, är det viktigt att du utöver
sedvanlig information om skatt och moms, informerar om vilken utbildning och
erfarenhet du har av branschen, vad som ingår i det du erbjuder, var du är diplomerad
eller certifierad och så vidare. Du ska kunna uppvisa giltig id-handling som styrker att
du har rätt kompetens för uppdraget och den målgrupp du ska arbeta med.
Du ska också kunna visa att du har koll på rådande lagstiftning, socialstyrelsens
vägledning gällande säkerhet, djurskydd, arbetsmiljö och hygien mm och du ska anmäla
din verksamhet tillsammans med hund till Jordbruksverket (blankett kan laddas ner här
https://webbutiken.jordbruksverket.se/cgibin/ibutik/AIR_ibutik.pl?funk=visa_artikel&artnr=E9.185)
Dessutom ska en riskanalys göras innan verksamheten kan påbörjas. Alla dessa delar
ska du känna till och kunna hjälpa uppdragsgivaren med, liksom hur man kan skapa
zoner i en byggnad, säkra in- och utpassager och så vidare.
Är det till exempel en kommun eller region som ska betala utbildning för någon av sina
anställda inom vård, omsorg eller skola är det såklart viktigt att de vet att teamet efter
utbildningen kan utföra det arbete de utbildats för.
Lika viktigt är det att den som köper timmar med ett certifierat hundteam, oavsett om
det är kortare eller längre projekt, vet att teamet har gedigen utbildning och kompetens.
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4. Djur i människans tjänst
Som nämndes i inledningen lutar trenden åt att djuren blir en allt större del i arbetet
inom vård, skola och omsorg. Till viss del kan man också ana en mer positiv inställning
till djur rent allmänt; vi kanske sakta men säkert närmar oss den internationella
inställningen att djur är en naturlig del av vår vardag? Ingen höjer på ögonbrynen om
man tar med sin hund på café, restaurang eller affär i Frankrike, Nederländerna eller
Italien för att ta några exempel. Man behöver inte resa längre än till Danmark för att få
en vattenskål inställd vid bordet i samband med att man beställer från menyn.
Djur förekommer också i en mängd sammanhang inom reklam och marknadsföring,
vilket tycks engagera allmänheten. Vem minns inte Ikea-reklamen där en person föste
undan en halvsovande bulldogg med foten, eller Ica-reklamen där man jämförde
svenska kräftskivor med hundätande kineser – två av många reklambyråer som tvingats
göra en pudel (se där, ett ganska nytt uttryck med hundanknytning!) och klippa bort
scener som anses kränkande mot djur och/eller djurägare.
I djurassisterade insatser är hundar det vanligaste djurslaget, därefter kommer häst. När
det gäller katt är det främst inom äldreomsorgen de förekommer, både äldres rätt att
behålla sin katt i hemmet även när behov av hemtjänst finns och i sitt särskilda boende,
samt katter som mer eller mindre permanent finns på olika äldreboenden.
Ellen Nyberg, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Institutionen för
husdjurens miljö och hälsa, SLU i Uppsala, presenterade 2018 sitt examensarbete Katter
på svenska äldreboenden -Användning, uppfattning och kattens välmående.
Sammanfattningen inleds med orden:
I inte bara Sverige utan i de flesta västerländska länderna används djur inom många olika
delar av humansjukvården. Ett område där många positiva effekter setts från
användningen av djur både ute i verksamheterna och inom vetenskapen är inom
äldrevården. Många positiva psykosociala effekter hos de äldre har setts i både studier som
går tillbaka flera decennier och nyare studier. Exempel på effekter hos de äldre efter
djurinteraktion är ökad socialitet, minskade ensamhetskänslor, minskade känslor av
depression och ökat välmående. Många nyare studier använder sig även av mer objektiva
mätmetoder för att undersöka vuxna personers, och ofta hundens, fysiologiska reaktion på
interaktionen. Fysiska faktorer som hormoner i blodet, blodtryck och hjärtfrekvens visar
på en positiv och avstressande upplevelse för både människan och hunden. Djuret har även
visats minska människans reaktion på stress. De flesta studier fokuserar på användningen
av hund men på äldreboenden skulle inneboende katt kunna vara fördelaktigt både i en
praktisk- och effektivitetssynvinkel.
Studien omfattar enkätsvar från 268 boenden och enheter. 93 % av dem var positiva
eller starkt positiva till djur i äldreomsorgen. Med eftertanke och engagemang har djur i
verksamheten en stor potential för att främja både miljön på boendet och de äldres
hälsa, skriver Ellen Nyberg. Länk till arbetet finns här:
https://stud.epsilon.slu.se/13436/1/Nyberg_E_180206.pdf
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4.1 Sociala tjänstehundar
Begreppet sociala tjänstehundar kan indelas i två grupper. Den ena är assistanshundar,
det vill säga hund som fungerar som stöd för en person med någon typ av
funktionsnedsättning. Hundarna är utbildade att utföra uppgifter utifrån de behov
brukaren har. Till assistanshundar räknas servicehundar, signalhundar, alarmerande
servicehundar för epilepsi och diabetes samt psykisk hälsa-hund. Myndigheten för
delaktighet, MFD, skriver på sin webbsida:
Syftet med assistanshundar är att öka självständigheten och tryggheten för
personer med funktionsnedsättning. Hunden bidrar på så sätt till ökad
delaktighet i samhället och minskar behovet av andra stöd- och
omsorgsinsatser. Socialstyrelsens utvärdering från 2014 visar att detta leder
till vinster för samhället.
Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att finansiera och följa upp en
stödfunktion för assistanshundar som bland anant ska godkänna och årligen
följa upp assistanshundsekipage. Fram till år 2020 är Svenska
Brukshundsklubben, SBK, stödfunktion.
Den andra kategorin som ryms inom begreppet sociala tjänstehundar är hundar som
tillsammans med sin förare utför olika tjänster inom vård, omsorg och skola. Vanligast
förekommande är vårdhundar, terapihundar och skol- eller läshundar. Det
förekommer också begrepp som bokhundar, besökshundar och pedagoghundar, för
att nämna några exempel.
Årets sociala tjänstehund utses varje år sedan 2014 av en jury bestående av
representanter från Manimalis och Svenska Kennelklubben. Det kan vara en
assistanshund, vårdhund eller terapihund.
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Det finns inga officiella titlar eller någon nationell standard eller kvalitetssäkring för
denna typ av hundar, vilket innebär att det förekommer en ganska vild flora av
benämningar som inte säger något om vare sig förarens eller hundens utbildning eller
förmågor. Den som vill anlita ett team med social tjänstehund gör klokt i att kontrollera
vilken utbildning såväl föraren som hunden har, för att säkerställa att teamet har rätt
kompetens för den verksamhet de ska tjänstgöra i.
Ledarhundar är tills vidare en kategori för sig, även om de begreppsmässigt klassas
som assistanshund. Dock är ledarhundar, till skillnad från övriga assistanshundar,
bekostade med statliga medel, medan brukarna själva får stå för kostnaden för
assistanshundar både när det gäller inköp och utbildning. MFD har i uppdrag att
upphandla de ledarhundar som Synskadades Riksförbund, SRF, behöver för att tilldela
de sökande som beviljats rätten till ledarhund. SRF ansvarar för tilldelning och
återtagande av ledarhundar. För sitt uppdrag tilldelades SRF 25,9 miljoner kronor år
2018. Hälften av medlen användes för inköp av ledarhundarna, som ägs av staten genom
SRF.
I april 2019 ändrade regeringen MFDs, Myndigheten för delaktighet, uppdrag som rör
ledarhundsverksamheten och en praktisk flytt från SRF började förberedas. Beslut om
en flytt av verksamheten kommer att fattas tidigast under 2020. MFD skriver på sin
webbsida:
En flytt av ledarhundsverksamheten till MFD kommer att
innebära förändringar i organisationen och
genomförandet av den verksamhet som finns idag. Det
som påverkar är framförallt de krav och regler som
statliga myndigheter behöver följa. Ett exempel är Lagen
om offentlig upphandling (LOU). Det ska också finnas
rutiner så att handläggningen av ärenden blir effektiv och
rättssäker.
MFD kommer också att kunna erbjuda nödvändig
veterinärvård och rehabilitering för hundarna; tjänster
som MFD måste upphandla. Man pekar även på
utbildning och stöd till förarna, som man menar
kommer att ingå i uppdraget, liksom uppföljning och
hälsokontroller av hundarna.
Myndigheten har gjort en konsekvensanalys av det
förändrade ansvaret för ledarhundsverksamheten:

https://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/rapporter/2019/2019-6konsekvensanalys-av-ett-forandrat-ansvar-for-verksamheten-med-ledarhundar.pdf
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4.2 Hundar i samhällets tjänst
Sociala tjänstehundar är till stöd, nytta och glädje främst för den enskilda människan
medan de hundar som traditionellt benämnts som tjänstehundar utför tjänster till nytta
främst för samhället. I det ingår att den enskilda människan givetvis också drar nytta av
vad den här kategorin hundar – och deras förare – arbetar med.
Det finns drygt 400 polishundar i tjänst i Sverige, den övervägande majoriteten av dem
är av rasen tysk schäferhund (cirka 70 %). Polishundar är utbildade för en eller flera
användningsområden såsom skyddshundar som främst används i ordningstjänst eller
vid utryckningar. Polishundar används även för personsök och eftersök av exempelvis
trafikskadat vilt, bombhundar, likhundar och hundar som är tränade att söka efter
specifika föremål och ämnen såsom pengar, sperma, vapen, sprängmedel och narkotika.
Hundarna används vid mellan 25 000 och 30 000 insatser varje år. Hundarna bor med
sina förare och deras familjer och det är respektive hundförare som ansvarar för att
hunden tas om hand och tränas, även på fritiden. Alla hundpatruller tränas löpande och
kvalitetssäkras kontinuerligt.
Varje år utses Årets polishund av en jury bestående av representanter från Polisen,
Polisens hundförarförbund och Svenska Kennelklubben.

62

Tullverket använder sökhundar för att hitta narkotika, vapen och ammunition och har
ett femtiotal hundar i tjänst. En tulltjänsteman som gått grundutbildning i
brottsbekämpning kan ansöka om att bli hundförare och blir i så fall fodervärd till
hunden under hela dess tjänstgöringstid. En sökhund inom Tullverket går i pension när
den är omkring tio år gammal och då erbjuds föraren hunden som gåva. Precis som med
polisens hundar, har föraren ansvar för hundens skötsel och träning både i tjänst och på
fritiden.
Hundar köps in då de är 1 – 2,5 år gamla och efter att de godkänts vid det
lämplighetstest som genomförs av Tullverkets egna tjänstemän. Tullverkets hundskola
ligger strax utanför Stockholm, där man utbildar såväl hundar som hundförare, en
utbildning som tar omkring fem månader. Efter genomgången utbildning ska hundarna
certifieras och de som godkänns ska sedan genomgå ett så kallat tjänstbarhetsprov varje
år för att få fortsätta arbeta.
Varje år utses Årets narkotikasökhund av en jury bestående av representanter från
Tullverket, Lions, Svenska Inner Wheel och Svenska Kennelklubben.
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Utöver ovan nämnda tjänstehundar finns en stor mängd hundar som tillsammans med
sina förare utför uppdrag i samhällets tjänst, såsom inom Försvarsmakten,
Räddningstjänsten, Sjöräddningen, Brandförsvaret och Kriminalvården för att ta några
exempel. En del av dessa tjänster utförs ideellt men på uppdrag av myndighet, till
exempel hundräddningsekipage inom Sjöräddningen, som arbetar på uppdrag av
Sjöfartsverket.
Utöver dessa finns väktare med hund, likhundar, röthundar, brandhärdshundar och de
allt mer efterfrågade lushundarna som utbildats att söka vägglöss och andra skadedjur.
I Sverige har vi också en lång tradition av arbete med räddningshundar; ett hundratal
förare som kan kallas in av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap vid
jordbävningar och andra naturkatastrofer runt om i världen.
Svenska Jägareförbundet har statens uppdrag "att tillhandahålla kompetenta
eftersöksekipage" för att minska lidandet hos påkörda och skadade vilt. Det gör man
med hjälp av sina cirka 6 000 eftersöksjägare och 10 000 eftersökshundar som dagligen
genomför omkring etthundra eftersök.
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4.3 Sociala tjänstehundar i Sveriges kommuner
och regioner
Alla indikationer Manimalis fått tyder på att antalet sociala tjänstehundsteam som
arbetar inom kommuner, landsting och regioner ökar. Till förra Manimalis-rapporten
skickade vi ut en enkät som knappt hälften av kommunerna och landstingen svarade på.
Resultatet var att det då fanns 159 hundar i tjänst totalt i 44 av landets kommuner. När
det gällde landstingen var det bara Östergötland som svarade att man hade sex hundar
med två förare på sina sjukhus.
Problemet med den här typen av enkäter är att det inte finns något centralt register över
sociala tjänstehundar och i många kommuner vet man inte vilka djurassisterade
aktiviteter som erbjuds invånarna. Det man eventuellt har koll på är sina egna
verksamheter, men om exempelvis privata vårdgivare eller friskolor anlitar hundteam
finns det ingen som kan svara på. Hudiksvall svarar exempelvis att man haft ett
hundteam tidigare som sedan började arbeta inom ett privat vårdbolag. Nacka kommun
skriver att man vet att det finns hundar inom äldreomsorgen men att man inte vet hur
många och från Sollentuna meddelas att man ”vet att det finns hundar i skolverksamhet”
men inte hur många det är.
Förra årets kartläggning var om möjligt ännu enklare att besvara, då vi ställde frågorna
direkt i ett e-postmeddelande i stället för en bifogad blankett. Av 295 kommuner är det
155 som har svarat och totalt finns det, enligt svaren, 133 hundar varav 106 utbildade,
så ska man enbart utgå från uppgifterna vi hämtat från våra kommuner, har antalet
hundar i tjänst minskat under de senaste tre åren vilket alltså är det omvända mot vad
branschen uppger.
Några svar som sticker ut är till exempel Göteborg och stadsdelen Linné/Majorna som
uppger att man gått ut till personalen med intresseförfrågan om utbildning och
tjänstgöring tillsammans med hund men att ingen nappat. Haparanda svarar att man
inte har några utbildade team men att anhöriga brukar komma på besök med sina
hundar och ett par chefer som tar med sina hundar till jobbet ibland. I Kungälv,
Örkelljunga och Lerum har man tidigare haft hundar i tjänst men att verksamheten har
upphört. Luleå har inga egna ekipage, men skriver att det finns flera läshundar på
biblioteken. Skellefteå svarade: ”Vi kommer inte svara på enkät.”.
Uppsala kommun ligger fortsatt i topp med totalt 26 hundar i tjänst. 22 hundar
fördelade på sex förare inom vård och omsorg, samt fyra hundar inom skolan. Samtliga
är certifierade.
Men, som sagt, detta är uppgifter baserade på vad kommunerna känner till. Vi vet ju att
det finns ett flertal privata vårdgivare och friskolor som har hundteam i tjänst, men vi
har däremot inte kommit på något fungerande sätt att ta reda på hur många det rör sig
om.
På följande sidor finns sammanställning av kommunernas svar. Tomma kolumner
innebär att kommunen inte har besvarat enkäten.
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Kommun
Vård
Ale kommun
Alingsås kommun
Alvesta kommun
Aneby kommun
Arboga kommun
Arjeplogs kommun
Arvidsjaurs kommun
Arvika kommun
Askersunds kommun
Avesta kommun
Bengtsfors kommun
Bergs kommun
Bjurholms kommun
Bjuvs kommun
Bodens kommun
Bollebygds kommun
Bollnäs kommun
Borgholms kommun
Borlänge kommun
Borås stad
Botkyrka kommun
Boxholms kommun
Bromölla kommun
Bräcke kommun
Burlövs kommun
Båstads kommun
Dals-Eds kommun
Danderyds kommun
Degerfors kommun
Dorotea kommun
Eda kommun
Ekerö kommun
Eksjö kommun
Emmaboda kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Eslövs kommun
Essunga kommun
Fagersta kommun
Falkenbergs kommun
Falköpings kommun
Falu kommun
Filipstads kommun
Finspångs kommun

Antal hundar
Skola
Omsorg

Varav certifierade

0

0
0

2
2
0

2
2
0

0

0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

2

vet ej

1

1
0

2

1

2

2
0
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

5

0
0
1

0

0
0
1

0

0

0
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0

1

Kommun
Vård
Flens kommun
Forshaga kommun
Färgelanda kommun
Gagnefs kommun
Gislaveds kommun
Gnesta kommun
Gnosjö kommun
Grums kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Gällivare kommun
Gävle kommun
Göteborgs stad
Majorna/Linné
Götene kommun
Habo kommun
Hagfors kommun
Hallsbergs kommun
Hallstahammars kommun
Halmstads kommun
Hammarö kommun
Haninge kommun
Haparanda stad
Heby kommun
Hedemora kommun
Helsingborgs stad
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Hofors kommun
Huddinge kommun
Hudiksvalls kommun
Hultsfreds kommun
Hylte kommun
Håbo kommun
Hällefors kommun
Härjedalens kommun
Härnösands kommun
Härryda kommun
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Högsby kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Jokkmokks kommun

Antal hundar
Skola
Omsorg

Varav certifierade

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
2

0

0
0

0
2

0

0
0

0

0

0

0

0
3
0

2

2

0
0

0

0
0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

4

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
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3

3

0

0

Kommun
Järfälla kommun
Jönköpings kommun
Kalix kommun
Kalmar kommun
Karlsborgs kommun
Karlshamns kommun
Karlskoga kommun
Karlskrona kommun
Karlstads kommun
Katrineholms kommun
Kils kommun
Kinda kommun
Kiruna kommun
Klippans kommun
Knivsta kommun
Kramfors kommun
Kristianstads kommun
Kristinehamns kommun
Krokoms kommun
Kumla kommun
Kungsbacka kommun
Kungsörs kommun
Kungälvs kommun
Kävlinge kommun
Köpings kommun
Laholms kommun
Landskrona stad
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Leksands kommun
Lerums kommun
Lessebo kommun
Lidingö stad
Lidköpings kommun
Lilla Edets kommun
Lindesbergs kommun
Linköpings kommun
Ljungby kommun
Ljusdals kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lomma kommun
Ludvika kommun
Luleå kommun
Lunds kommun

Vård
0

0

Antal hundar
Skola
Omsorg
1
0
2

1
2

0
0

0

3

2

0
0

0
0

0

0

0

0
0
1
0

0
0
0

0
0
1

0
0
2

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

Varav certifierade

0
0
0

1
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
2

0

0

0

2

0
0
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0

Kommun
Vård
Lycksele kommun
Lysekils kommun
Malmö stad
Malung-Sälens kommun
Malå kommun
Mariestads kommun
Markaryds kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
Mjölby kommun
Mora kommun
Motala kommun
Mullsjö kommun
Munkedals kommun
Munkfors kommun
Mölndals stad
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nacka kommun
Nora kommun
Norbergs kommun
Nordanstigs kommun
Nordmalings kommun
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Norsjö kommun
Nybro kommun
Nykvarns kommun
Nyköpings kommun
Nynäshamns kommun
Nässjö kommun
Ockelbo kommun
Olofströms kommun
Orsa kommun
Orust kommun
Osby kommun
Oskarshamns kommun
Ovanåkers kommun
Oxelösunds kommun
Pajala kommun
Partille kommun
Perstorps kommun
Piteå kommun
Ragunda kommun

Antal hundar
Skola
Omsorg

0

0

0

0

2

0

2

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0

Varav certifierade

4

0
0
2

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
1

1

1

0
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Kommun
Vård
Region Gotland
Robertsfors kommun
Ronneby kommun
Rättviks kommun
Sala kommun
Salems kommun
Sandvikens kommun
Sigtuna kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skara kommun
Skellefteå kommun
Skinnskattebergs kommun
Skurups kommun
Skövde kommun
Smedjebackens kommun
Sollefteå kommun
Sollentuna kommun
Solna stad
Sorsele kommun
Sotenäs kommun
Staffanstorps kommun
Stenungsunds kommun
Stockholms stad
Farsta
Hägersten-Liljeholmen
Hässelby-Vällingby
Norrmalm
Skarpnäck
Spånga-Tensta
Södermalm
Älsjö
Östermalm
Storfors kommun
Storumans kommun
Strängnäs kommun
Strömstads kommun
Strömsunds kommun
Sundbybergs stad
Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Surahammars kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun

Antal hundar
Skola
Omsorg

Varav certifierade

0

2

2

2

0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
1

0
0
0
2

0

0

2

2

0
0

0

0

0

1

1
1
1
0
1
0
0
0
2
2
0

0
0
0

0
0

0

0
0
0

1
1
0
1
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
2
2
0

0

0

0

0

0
1

0
0
2
0

0

0
1
1
0

0

0
0

0
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2
0

Kommun
Vård
Svenljunga kommun
Säffle kommun
Säters kommun
Sävsjö kommun
Söderhamns kommun
Söderköpings kommun
Södertälje kommun
Sölvesborgs kommun
Tanums kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tierps kommun
Timrå kommun
Tingsryds kommun
Tjörns kommun
Tomelilla kommun
Torsby kommun
Torsås kommun
Tranemo kommun
Tranås kommun
Trelleborgs kommun
Trollhättans stad
Trosa kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamns kommun
Umeå kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Uppsala kommun
Uppvidinge kommun
Vadstena kommun
Vaggeryds kommun
Valdemarsviks kommun
Vallentuna kommun
Vansbro kommun
Vara kommun
Varbergs kommun
Vaxholms stad
Vellinge kommun
Vetlanda kommun
Vilhelmina kommun

Antal hundar
Skola
Omsorg

0

0

0

0

0

0
0
1
4
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

0
0
0

Varav certifierade

0

3
4
0
0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

3

0

1

2

2

0

0
0

0

0

11

4

11

26

0

0

0

0

1

1

71

Kommun
Vård
Vimmerby kommun
Vindelns kommun
Vingåkers kommun
Vårgårda kommun
Vänersborgs kommun
Vännäs kommun
Värmdö kommun
Värnamo kommun
Västerviks kommun
Västerås stad
Växjö kommun
Ydre kommun
Ystads kommun
Åmåls kommun
Ånge kommun
Åre kommun
Årjängs kommun
Åsele kommun
Åstorps kommun
Åtvidabergs kommun
Älmhults kommun
Älvdalens kommun
Älvkarleby kommun
Älvsbyns kommun
Ängelholms kommun
Öckerö kommun
Ödeshögs kommun
Örebro kommun
Örkelljunga kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun
Österåkers kommun
Östhammars kommun
Östra Göinge kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun

SUMMA

0
0
3

0

Antal hundar
Skola
Omsorg

2
0
0

1
0
0

Varav certifierade

1
0
3

2
2

2
2

0

0

0

0

1

1

0

0
0

0

0

2

1

0
0
0
2
1

0
1
0
2
0

0
0
0
2

0
1
0
3
1

0

0

0

0

0

0

0

0

30

35

68

106

133
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Från landets 21 regioner är det åtta som inte har svarat på vår enkät (som hade ungefär
samma innehåll och utformning som den till kommunerna). När vi frågade inför den
förra rapporten var det endast en region som svarade att man hade hundar i tjänst, av
de tio som besvarade enkäten. Vi tolkar det som att fördelarna med hundassisterade
insatser har fått fäste även inom sjukvården, glädjande nog.
Enkätsvaren redovisas nedan:

Region Stockholm
Region Uppsala
Region Sörmland
Region Östergötland
Region Jönköpings län
Region Kronoberg
Region Kalmar län
Region Gotland
Region Blekinge
Region Skåne
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Region Värmland
Region Örebro län
Region Västmanland
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Västernorrland
Region Jämtland Härjedalen
Region Västerbotten
Region Norrbotten

Antal hundar
Vård
Rehab
1
0
1
2
5
0
0

Varav certifierade
1
1
2
5
0

0

0

0

5
1
0

0

5
1
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

SUMMA

10

5

15

Antal hundar totalt

15

0
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4.4 Allergier
Man får inte ställa ett funktionshinder mot ett annat, vilket kan låta som en självklarhet,
men trots stora fördelar för såväl den enskilda människan som för samhället i stort, inte
minst samhällsekonomiskt, rapporterar många i branschen om svårigheter att införa
djurassisterade interventioner i olika verksamheter. Skälen kan vara många, men
vanligast hänvisar man till allergier.
Uppsala Studentkårs tidning ERGO publicerade våren 2018 en artikel om Susanne
Victors doktorandprojekt för att kartlägga hästars allergenprofiler. Hon har samlat in
saliv och stövprover (stöv = hästens mjäll) från 250 hästar och målsättningen är att
förfina allergidiagnostik så att fler ska kunna umgås med hästar i framtiden. I Sverige är
3-6 % av befolkningen allergisk mot häst och man ser redan nu att bland hästallergiker
är det 76 % som reagerar på allergenet Eqcu c 1. Hästar har fem allergener som tros
finnas i varierande grad hos olika hästar. Hur allergenprofilen ser ut hos olika hästraser
har man inte tidigare vetat, men som man nu hoppas få svar på. Ser man till allergenet
Eqcu c 3, så är det ungefär hälften av allergikerna som reagerar på det. Förhoppningen
är att framtida allergitester ska kunna göras separat på de fem olika allergenerna, i
likhet med vad som nu är möjligt för hundens allergener.
Länk till artikeln i ERGO: https://www.ergo.nu/forskning/20190312-hästjobb-ska-lösakomplex-allergifråga
Företaget Allergenius erbjuder nu ett allergiprofiltest där man själv tar ett enkelt
blodprov som sedan visar ens profil av IgE-antikroppar mot hundens sex vanligaste
allergen (Can f 1 – Can f 6).
https://www.allergenius.se/produkter/allergeniusrhuman-allergiprofiltest-vilkahundallergener-tal-du-inte
Astma- och Allergiförbundet vänder sig generellt emot djur inom vård, omsorg och skola
och förbundets grundpolicy är att pälsdjur inte ska förekomma inom vård och omsorg.
När det gäller äldreomsorgen säger förbundet att det inom kommunerna ”alltid måste
finnas en majoritet djurfria alternativ att erbjuda” och att vårdinrättningar ”bör sätta upp
tydliga förbudsskyltar mot djur vid alla entréer och informera om djurförbudet i sina olika
informationskanaler”.
Man skriver i ett policydokument att man ”oroas av att alldeles för lite hänsyn tas till den
hälsorisk som pälsdjur kan innebära för personer med allergi”. Man skriver också i samma
dokument kategoriskt att inga barn ska exkluderas från undervisning vilket innebär att
aktiviteter med pälsdjur ”inte kan genomföras i klasser där det går barn eller elever med
pälsdjursallergi”.
Organisationens ungdomsförbund gick till och med så långt att man i en debattartikel
ville slå fast att ”Hundar har inget att göra i skolan”. Manimalis hävdar det omvända:
Hundar har massor att göra i skolan! Så vi skrev ett pressmeddelande och skickade ut,
som svar på Unga Allergikers artikel:
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Astma- och Allergiförbundet skriver om konferenslokaler, hotell och andra tillfälliga
boenden, kollektiv-, tåg och flygtrafik, bad- och idrottsanläggningar, bank, post, kyrkor,
samlingslokaler, apotek, butiker, frisersalonger, restauranger, caféer och liknande
lokaler:
”I dessa lokaler ska pälsdjur i största möjliga mån undvikas.”
Vilket i princip innebär att pälsdjur endast får vistas utomhus (utom på skolgårdar och
liknande) samt i djurägares egna hem…
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Myten om ”allergifria hundar” tycks vara svår att ta död på. Expressen skrev en lång
artikel som handlade om de tio bästa raserna att välja om man är allergisk. Ordet
”allergivänlig” återkom ett flertal gånger i artikeln. Det positiva är dock att efter kontakt
med journalisten, ändrades artikeln och man påtalade just det faktum att ingen hundras
bär på färre allergener än någon annan.
Sveriges Radio sände ett inslag i november 2018 om den forskning som pågår i ett
samarbete mellan Karolinska institutet och Uppsala universitet, där man redan i
ingressen slår fast att ”det finns inga hundraser som minskar risken för att barn ska bli
allergiska eller få astma”. Tove Fall, forskare vid Uppsala universitet intervjuades om
forskningen i en artikel som publicerades på bland annat KIs webbsida:
https://nyheter.ki.se/inget-stod-for-att-allergivanliga-hundar-minskar-risken-forbarnastma
Forskningsrapporten finns att läsa här https://www.nature.com/articles/s41598-01835245-2
Länk till Sveriges Radios inslag:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7092247
Forskning visar också att den som är allergisk men ändå vill skaffa hund, kan göra det då
allergi inte alltid är ett hinder. Det gäller bara att välja rätt hund och hitta vägar för att
underlätta vardagen.
https://www.allergenius.se/aktuellt/hund-trots-allergi
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4.5 Goda exempel
Arbetsgivare i djurbranschen har sedan länge insett hälsofördelarna för anställda med
djur och till exempel zoobutikkedjan Arken har som personalförmån så kallad ”Tass-tid”,
det vill säga betald ledighet för anställda som skaffar katt eller hund:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xPX98V/betald-ledighet-for-anstallda-som-skaffarhund-eller-katt

Region Halland har insett vinsterna med att umgås med djur. Hästar, hundar och vistelse
på lantgård ska hjälpa tre unga tjejer i Varberg att må bra och att komma tillbaka till
skolan. Kommunen är en av flera i landet som testar grön rehab som lösning på
problemet med hemmasittare.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/gron-rehab-hjalper-hemmasittare-ivarberg-att-ma-bra?fbclid=IwAR3StUI655Ni0XNj0AqpfHBqEFNg9MOluaEfXpYGP75RzZWmO5-jfQgSYI
Äldreboendet Norrgården har höns, kaniner, fåglar och en katt. ”Man får prata med
någon om man inte har någon att prata med” säger en av de boende.
https://www.dn.se/nyheter/sverige/djurens-sallskap-lyser-upp-vardagen-paaldreboendet/?fbclid=IwAR3MfAEnbsd_t5Zh4M714geuAJm2JN3HTus_cu4LpVHzcwvfSp
5R-T7jG-w
Dagverksamhet för demenssjuka, på lantgård i Hasslöv, Laholm.
Dagverksamheter i sig är inget ovanligt alls, men att bedriva det hela på en gård med
djur är inte lika vanligt. Hon är undersköterska men också diplomerad Silviasyster och
tror att djuren har en bra effekt på de personer som besöker dagverksamheten.
– Syftet är att de ska komma ut och träffa varandra och djuren och få stimulans av
det. Djur och natur är bra för människor, säger Svensson.
I snitt är det tre personer per dag som besöker gården.
– Jag har haft idén sedan 2013 då jag köpte gården, men det har tagit tid. I höstas tog
kommunen beslut om att köpa in dagverksamheten och i februari startade vi, säger hon.
https://www.land.se/halsa/djuren-hjalperdemenssjuka/?fbclid=IwAR2aCUeGYMFllHKSkohA8waWUYHXT7pDWL6SypVzdp7071
mXRwWlloWGl8c
Stora Sköndal Solgården hade lånehöns under en sommar till stor glädje för både
personal och boende https://www.facebook.com/Stora-Sköndal-Solgården396221817387889/?__tn__=kCHR&eid=ARBYSMavVwNConoWCc8Y2NZrgtqTKKIw_5uPUeQbycKKqloCAVZObBwTglhPS
XH_rajZJhtAXCiYx5hN&hc_ref=ARS37s4No34TKzLaekqtSpK7oMytC981GnRogRfUz6RZ
UuPQQEIZxDZwe6bptXpAr94&fref=nf&__xts__[0]=68.ARC_Mivh37mjUim9bvSF942iTaet
XbQGypqZKhfblXSvf8nlbl4epUFrKn2zKAv_tlKvHwulqXFz6mzmbNMTuy2iEyIUy76FBP6Hjzbwo8mZJQV9eyHSCxu7AlaJBnsE4X3p_pyfC0wmgjYJeHEy484RatD4TnrNM6B
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Ljq1cmy7V5TrKw5w338qn0rUl6cONMSJo3BOvoHx2ULbR6uYpFdyz8LXKu8avgZ02D3eRtS2lcICSUYyw5otrHr-ANvr-Z05T9zZ7Sm0XTJsdFtG8oI4YfmuBtCSd46fpk9MwU_LL7rkBP9l07P8xxQnynziBuBYReTqMcEMWUm3ktsGcXNTb
BhZBouCDaGatlO9RBZeqsn9Nw38R2yoFuYccAhuSCGlVeilHyofMcvkbZJ87I_WWQZ0iByhX9Wvpn
uTfpCOckwfgekJGvi8OmuCjbrxZ3sJjMyOoA3OhwWLRzTm0zu8PjCOFHTcH2HVHf4Xk6F
S7pWv6bg
Barn- och ungdomspsykiatrin i Karlskrona satsar på terapi tillsammans med hund.
Läkaren Camilla Kellerman och hennes terapihund Jalle.
http://medjobb.se/nytt-rum-for-hundterapi-pa-barn-och-ungdomspsykiatrin/
Svenska OCD-förbundet anordnar läger för barn. Djur och musik
https://ocdforbundet.se/friskare-med-djur-musik

En berättelse från Härnösands kommun, som Manimalis fick tillstånd att dela på
Facebook:
En berättelse ur verkliga livet:
En en remiss på en man med långt gången demens. Problemet var att mannen var väldig
utåtagerande mot både medboende och personal. Gick inte att nå honom utan att han blev arg.
Detta gjorde det svårt att både umgås och hjälpa mannen. Att få honom att delta i aktiviteter var
inte något alternativ. Mannen slogs, lade krokben, körde på sina medboenden och personal med
sin rollator och så höll det på. Mannen fick pga sitt utåtagerande beteende vidbehovsmediciner och
det i sin tur ledde till stor fallrisk. Verkligen ett moment 22.
Träffade mannen med farbror Frej (se presentation nedan). Man hörde på lång väg i korridoren att mannen
var väldigt upprörd. Frej smög sig fram och lade huvudet i mannens knä och tog ögonkontakt, som bara
han kan göra. Man kunde nästan se hur frustrationen rann av mannen och han fick ett helt annat
ansiktsuttryck. Genom att använda hunden kunde vi skapa en relation till mannen och då var det lättare att
kunna bryta den nedåtgående spiralen. Personalen kunde använda bilder på Frej när dom såg att
frustrationen var på väg. Genom Frej kunde vi hitta aktiviteter som passade för mannen. Sköterskan kunde
också se att vidbehovsmedicinen inte längre behövdes ges och fallrisken minskade drastiskt. Ett riktigt
teamarbete när det är som bäst!!
-------------------------------I residensstaden Härnösand i Ångermanland hittar man Härnö hundteam. Teamet består av Marie Möller,
undersköterska/hundförare och hennes tjejer gammomma Ronja (11år) och Lovis (4år) och Annelie Hultin,
leg arbetsterapeut/hundförare och grabbarna farbror Frej (7år) och Tyr alias råttan (4år).
Hundar och förare är anställda av Härnösands kommun. Teamet jobbar på särskilda boenden för äldre och
dementa, Härnösands kommun tillsammans med övriga yrkeskategorier. Följ vårat fantastiskt roliga arbete
på Facebook eller Instagram på Härnö hundteam.

Epilepsihunden Winnie hjälper femåriga Etta som har epilepsi Femåriga Etta har en
utbildad assistanshund som hjälper henne när hon är på väg att få ett anfall.
Läs om vilken nytta en assistanshund kan göra hos en familj som inte längre behöver
leva med en ständig oro. Uppmärksammat reportage som är publicerat i flera tidningar,
inte bara i Sverige https://www.epilepsi.no/aktuelt/epilepsihunden-winnie/
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5 Att arbeta tillsammans med djur
I alla sammanhang där man talar om djur i människans tjänst, talar man nu också om
vikten av djurskydd, att djuren mår bra både då de är i tjänst och under vila. I september
2019 arrangerades International working dog conference, IWDBA, i Stockholm med
fokus på arbetande hundars hälsa och välbefinnande.

5.1 International working dog conference
Speaking a common language…dogs, handlers, programs and researchers, en fyra
dagars konferens med föreläsare från hela världen.
Länk till IWDBA: https://iwdba.org
Det talades mycket om
olika tester för att få fram
lämpliga hundar för olika
tjänsteuppdrag, där PhD
Art Dunham bland annat
hyllade svenska och
norska tullens tester för
sökhundar. Hundars
unika förmåga att hitta
och känna igen olika
ämnen, även dofter som
inte människor känner,
till exempel koloxid, pratade PhD Adee Schon om under rubriken Odour
generalisation. Förutom olika typer av sprängmedel, tränas nu hundar att hitta
tarmcancer genom att lära sig känna skillnad på avföring från friska och sjuka
människor. Hur detta kan användas i praktiken, eller om det skulle vara säkrare eller
mer användbart än traditionella diagnosmetoder framgick dock inte.
The chemistry of odor var temat för en föreläsning av Dr Lauryn DeGreeff, som menar
att det största hotet idag är alla hemmagjorda bomber som är oerhört svåra att hitta,
även för en högt utbildad hund. Bomberna har mycket olika innehåll och temperatur och
luftfuktighet påverkar hur molekyler luktar, vilket gör träning av hundarna komplicerad.
Även ålder på preparaten påverkar vilka lukter de avger.
PhD Nicola Rooney från University of Bristol föreläste om den största studie av medical
alert dogs, diabeteshundar dvs hundar som utbildats för att larma för lågt blodsocker
hos personer med diabetes, som gjorts hittills. Measuring and determining factors
affecting of glycemic alert dogs, var föreläsningens rubrik. En utbildad diabeteshund
är en stor trygghet för många diabetiker och ger generellt ökad livskvalitet. Dessutom
kan en utbildad hund bidra till en bättre hälsa, menar Rooney, då patienterna med hjälp
av hunden kan hålla sitt blodsocker på en jämnare nivå. Länk till Dr Rooneys
forskningsrapport:
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https://www.researchgate.net/publication/330403205_How_effective_are_trained_dog
s_at_alerting_their_owners_to_changes_in_blood_glycaemic_levels_Variations_in_perform
ance_of_glycaemia_alert_dogs
I Sverige är efterfrågan på diabeteshundar större än tillgången, vilket Sveriges
Television uppmärksammade i ett nyhetsinslag den 10 november 2019. Det finns ett 40tal hundar i tjänst och ytterligare 20 är under utbildning, enligt Svenska
Brukshundklubben som har regeringens uppdrag att ansvara för test, utbildning och
diplomering av assistanshundar i Sverige.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/diabetesforbundet-hundar-ar-ettkomplement-till-blodsockermatare
Konferensens sponsor, Royal Canin, tillika en av Manimalis
sponsorer, presenterade under ovan nämnda konferens boken
”Practical guide for sporting & working dogs”. Boken är tänkt
som ett referensverk för alla som arbetar tillsammans med
hundar, där man med ett enkelt språk , många illustrationer
och ett internationellt perspektiv beskriver förberedelser
och träning av hundar; såväl genetik och beteende som
träningsscheman och transporter, samt vikten av rätt
kost.

Program och sammandrag från programpunkterna under ovan nämnda konferens finns
här: https://iwdc.iwdba.org/program/2019

5.2 Motstånd mot arbete tillsammans med djur
Trots otaliga forskningsrapporter, både svenska och internationella, som alla visar på
goda resultat för såväl den enskilda människan som för samhället i stort, inte minst
ekonomiskt, stöter man fortfarande på motstånd i kommuner och regioner. Ofta på
grund av okunskap och/eller ointresse och inte sällan pådrivna av människor och
organisationer som säger sig företräda allergiker.
I Piteå kommun infördes hösten 2019 totalförbud mot djur på kommunens
äldreboenden, något bland annat Piteå-Tidningen och Aftonbladet skrev om. Det var ”för
mycket ansvar” menade socialnämndens ordförande, som la till att det ”är tråkigt för de
äldre”. Manimalis kontaktade kommunen som skickade ett mycket kryptiskt ”svar” utan
namngiven avsändare. Vi skrev ett pressmeddelande om detta:

80

s ciala
äller so
het
er anst
ommun ssorgsverksam
k
er
fl
om
tt allt
s m
so
heten a ola och annan änsst ökar, lik
y
n
å
d
å
e
ed
m
tj
sk
Pit
or att m ns
S T ut
SV
enden, i männisskans
ännnisk
an gick såväl äldrrebo
r oss m porter om bar
t djur
få
le
r
e år seed
n
er
ta
tr
ll
n
re
r
A
gä
p
ju
.
fö
f
Redan ndsteam. Det åt saamma håll. samma sak; d tigt. Otaliga ra
re med
o m äld
hu
et
ak
ortsatt rsskning visaar
tjänsteh en har fo
t fördel
dar och
vskvalit
l fo
nomisk med skolhun e hälsaa och li
nd
al
o
en
tr
ek
ch
ls
O
ch
äl
o
h
ltat
ättr
ena.
b
d
am
su
sa
tt
rå
re
få
är
m
ie
i
o
de stud
arbetso lket dessutom
gar som
rbätttra
vvi
dsättnin am.
eslut
n och fö funktionsned
bättre,
dte
fattat b n
otivatio
ka
de h u n
agarrna
dad
o
il
tb
ökade m ska och psykis med
u
man i d ö sta Pettersss
e
ar
s
h
a”
si
an
y
är
en-G
bi. D
rb
oenden
både fy ing tillsaamm
Piteå fö ordförande Sv ta in d jur på b
i
än
ä
tr
en
r
d
t
efte
ll
ens
at
ämn
ti
d
r
n
ln
n
a
al
sy
sv
ci
äm
N
so
ään
an
enden!
ha gått
mycket an måste ta h
a tycks j r på äldreebo t det är ”för en
e att m
at
Allt dettt rbjuda dju
nblaadet för de äldre” m
o
fö
f
ft
t
A
at
i
u
om
igt
rvju
en inte rligen är ”trååk ndräd sla.
kolan
säger i
at?
c hu
ihunds har
ta och
det visse
oritera
a Teerap yrelsen
e
och att is allergi,i smit
vara pri för Sv
S ensk
v
ccialst
n ande
D
el
e
V
in
p
So
.
g
ef
äller de
b
em
er
e
er
g
ex
c väl
och
ra Karlb rade aktivitet a. Ochh när det ska
t
r s hälsa glligt, säger SSa rassiste
a t följ
at
er man
de äldre
ju
n
el
gl
d
k
te
rå
re
r
v
in
i
k
en
av
e
t
en
alls
Bord
väldig
renhet
dag hygi
är inte
dan id
ssom är
red erfa
- Det
g och b g väägledning har man ju re
med lån en
tydli
er sså
er
n
e
äm
n
am
man efft
rsson
ttagit fr
ner, d är
m Pette
h regio rvväger de
n.
er och
rrisker so dreboenden
n
u
ve
och
m
ö
gt
a
m
äl
ko
karn
ärkli
ffölja på
för bru
ga aandra
esluut m
l rna
kt i mån attt fördelarna eå kommuns b a ccitat i artikla
är
tm
u
ll
n
it
e es
är P
ga si
ldel
am ti
eslut om i
gerar al
. Därför on att förtydli ha tagiit ett b
mmit fr
Det fun ervägande ko r personalen ettersso
are som
te
i
äk
in
sl
ss
d
o
P
d
fö
v
r
y
ö
er
a
tsk
l
la
i tyck
e arn
alis ber
moget
e smit
nackdel
öta basa hund
Manim avsä ndare) ”V ut (?) av en
la
sk
s
el
e
är
tt
N
tu
a
t.
n
even
bessl
nar
tänk
mågan liir glad av en
genom n (brevet saak fått stö d i sitt
ar förm
b
kn
n
sa
a
r
m
känns o mmunen
er
katt
det ä
t man
rt att
ko
samt at tt ”hundar och att ”Det är kla ändå säga a tt
”
e.
svarar
d
en
ckt at
p å bo
åste jag
utsa tsen
förbud gsartikel uttry r dra
r git sl kyyddsläkare m
”
iin
ärfö
ts
ernativ
en tidn
.” och d
om smit ninng.”.
er
so
a ett alte
n
ti
en
ru
r
m
,
el
kan v ar ning för
vd
r
a
hygien r på svansen
te
rd
at
å
vå
otk
rä
ar
a
a t ”rob
at
j r på en
minnesst
ukdom
som vift att ha dju
artikeln i exempellvis eurollogiska sj
igt
idare i
a
olämpli
olil ka n
sääger v e k unna bidra
)
ed
(S
m
n
ri
oner
r so
ters
e skull
erso
et gäller ch
östa Pet mtiden. Hur d tränin g för p
, meen d
ro
Sven-G ng i fram
sk
r r bra
ra
tiga dju ur
ler fysi
jur funge det inte är rrik el stig
ga
d
td
o
någon ggå människor, el
b
ro
p
t
t
m
at
at
xe
a
r
ta
t
ex
n
ar
ll
is
dömt
taagar
mv
demen
att ti
otkatt är st
niskor
udieer so t tag inser del
b
r inte.
st
m.
än
ro
s
gå
m
n
en
in
r
am
re
fr
av
et fi
äld
unds ea
er et
d
h
lp
ft
,
d
ra
E
jä
.
st
h
år
ve
is
v
en
ti
mo
- V
eller
ot inte
s g med te
f rsök
av fö
f rsöka elller klä på si
t erapi- pel d är en rob
et
början trresset. Att fö
ed
in
hygien
öjligt m andra
a exem
ttappar
öta sin
t fu llt m
ryckk.
a är
, elleer sk et ärr däremo er och annat
ed eftert
ssängen ck
tete
lberg m
as. D
vi
a
ar
ti
c
K
y
ak
sl
ra
ka
Sa
sk
r
si
ge
g
fy
aatt mis än
sä
g,
,
hund
tr nin
Minnes a en levande
tt
kan ersä

n
trrömme
n mot s
– stade

Pilotstudier ha
r visat positiva
ett sent skede
resultat med
av sjukdomen
robotkatter ho
, där patiente
liggande intill
s
r kan känna glä patienter med svår deme
sig i sängen.
ns i
dje och lugn
- Men att för
med en robotk
söka aktivera
att
en
äld
kunna upple
re människa
vas som kränk
med hjälp av
ande behand
ett
Karlberg. Folk
rob
otd
jur skulle
ling, om man
blir ju inte du
vill hårdra de
mma i huvude
t, säger Sara
t bara för att
Läs mer om säl
minnet börja
lskapsdjurens
r svikta.
på www.man
positiva inverk
imalis.com och
an på människ
i Manimalisra
pporten (finns ors hälsa och välbefinnand
e
att ladda ner
på websidan).

Bromma i ok

tober 2019

Ulla Björneha
mmar
Ordförande,
Manimalis

Manimalis är
en fristående
ideell
positiva effekte
r på den enskild organisation med syftet
att öka känned
Kontakt: Ulla
a människan
Björnehamma
omen om säl
och samhället.
lskapsdjuren
r 070-322 30
s
77 info@ma
nimalis.com
Manimalis spo
www.manima
nsras av: Agria
lis.
com
djursjukvård
Dju
rfö
rsäkring, AniCu
, Imazo AB, Ro
ra,
Cev
yal Canin, Sve
Zoobranschen
a Animal Health
land djurförsä
s Riksförbund
AB, Evidensia
kringar, Svensk
ZOORF
a Kennelklub
ben och
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Om den här typen av förbud beror på bekvämlighet, okunskap eller ointresse är svårt att
veta och någon ser möjligen ett hundteam som en ren kostnad. Givetvis kostar det
pengar att engagera ett utbildat team, men på sikt är det en bra investering och en ren
besparing för den som köper tjänsten. En robotkatt kan kännas som ett lockande
alternativ och forskning visar att människor med svår demens i ett sent skede av
sjukdomen kan känna lindring och trygghet även tillsammans med en robotkatt.
Däremot kan ett robotdjur aldrig ge samma motivation och träning – såväl fysiskt som
mentalt – som ett certifierat terapihundsekipage.

5.3 Tips och råd
Manimalis menar att det inte alls är särskilt krångligt, om bara viljan finns!
Folkhälsomyndigheten skriver på sin webbplats:
Hundar används idag i vård och omsorg i samband med behandling, träning
och social samvaro framförallt inom äldreomsorgen.
Det är viktigt att ta tillvara de positiva effekterna som hunden kan ge i vårdoch omsorgsmiljön. För att det ska kunna göras på ett säkert sätt har en
vägledning över relevanta lagar och regler tagits fram. Den är gjord av
Socialstyrelsen i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket,
Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket.
Vägledningen betonar bland annat vikten av att både hund och hundförare
har genomgått adekvat utbildning för uppgiften. Den lyfter också det
regelverk som ska minska risken för överföring av smitta mellan hund,
vårdtagare och personal.
Vägledningen finns att läsa här:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/vagledning/2014-8-7.pdf
Mer information om vårdhundar för personer i särskilt boende finns på Socialstyrelsens
webbplats: https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaseradpraktik/metodguiden/vardhund-for-personer-i-sarskilt-boende/

Svensk förening för vårdhygien, SFVH, har tagit fram ett rådgivande dokument Djur i
vården. Vårdhygieniska rekommendationer avseende djur inom vård- och
omsorgsverksamhet, för att vägleda alla vård- och omsorgsverksamheter så att de
positiva effekterna av djurnärvaro tas tillvara samtidigt som man håller en god
hygienisk standard.
Dokumentet presenteras så här på SFVHs webbplats:
Specialutbildade och certifierade hundar och förare, så kallade
vårdhundsteam, används alltmer som en del i behandling, träning eller social
samvaro i vård och omsorg. Det förekommer även att andra hundar och djur
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vistas tillfälligt, regelbundet eller permanent i vissa vård- och
omsorgsverksamheter. Samtidigt som djur på många sätt kan ha positiva
effekter på välbefinnande innebär direkt eller indirekt kontakt med djur i
vård och omsorg en risk för att smittämnen sprids.
Dokumentet finns här: https://s3-eu-west1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/16/media/323512_Djur_i_vården__slutversion_
190918.pdf?1568833449
Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen har publicerat skriften Vetenskaplig
evidens för användning av vårdhundar efter att ha utrett den vetenskapliga
evidensen av vårdhundar som en del i ordinarie hälso- och sjukvård. Arbetet är ett
resultat av ett politiskt initiativ från Region Östergötland där metodrådet utfört
uppdraget i samarbete med Region Jönköping och Landstinget i Kalmar län. I
sammanfattning står:
Studierna omfattar ett stort antal tillämpningar med olika interventioner,
olika patientsammansättning och olika vårdsituationer. Dessutom används
många olika effektmått. Drygt hälften av studierna bedöms vara av låg
vetenskaplig kvalitet och resterande av måttligt hög kvalitet. Flertalet studier
visar att insatsen har en effekt på hälsorelaterade mått.
Man gör ungefär samma bedömning som många
andra i Sverige; det saknas tillräcklig
vetenskaplig evidens för nyttan för patienten
med vårdhundar. Förvisso saknas kvantitativt
stora studier i Sverige, men det finns en uppsjö
av mindre studier som alla visar i princip
samma sak. Dessutom finns vetenskapliga
belägg för patientnyttan att hämta
internationellt.

Länk till dokumentet finns här:
https://plus.rjl.se/info_files/infosida40495/vetenskaplig_evidens_for_anvandning_av_v
ardhundar_20160830.pdf
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I kapitel 4 Djur i människans tjänst, redogör vi för svaren vi fått från kommuner,
landsting och regioner om antalet hundteam. Som nämnts har svaren endast gällt de
team som arbetar på uppdrag av kommunen eller regionen/landstinget. Privata företag
inom dessa sektorer är inte medräknade. Ofta fattas beslut om att ta in hundteam i olika
verksamheter av dem som är ansvariga för respektive verksamhet. Ibland väcks frågor
om politiska beslut för en hel kommun, som exempel kan nämnas beslut i
kommunfullmäktige i Vallentuna efter en motion från Socialdemokraterna om hund i
Vallentunas kommuns tjänst. Utbildningsnämndens arbetsutskott beredde frågan och
beslutet blev (maj 2019):
Mot bakgrund av ovanstående och särskilt den utmaning som lyfts kring
allergier och säkerställande av alla elevers hälsa är rekommendationen att
kommunen i nuläget inte går vidare med detta förslag för skolverksamheter.
Vallentuna kommun bör avvakta det nationella vägledningsdokument som
Socialstyrelsen förväntas ge ut om ”Pedagoghund i skolan” innan kommunen
går vidare och tar beslut om att införa en verksamhet med vårdhund som
omfattar aktivitet i skolan.
Vad det är för dokument de förväntar sig att Socialstyrelsen ska ge ut är dock oklart.
I Kristianstads kommun har man tagit fram regler för vad som gäller inom kommunen,
för att ta ett exempel: https://www.kristianstad.se/sv/kommun-ochpolitik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorg/omsorgenshandbocker/handbocker/halso--och-sjukvardshandbok/vardhygien/infektioner-ochsmitta/husdjur-i-varden/
Västra Götalandsregionen, Skaraborgs sjukhus, är ett annat exempel på att man runt om
i landet sätter upp rutiner för arbete tillsammans med djur:
https://www.vgregion.se/s/skaraborgs-sjukhus/vardgivare/vardhygien/vardhygien--kommun/djur-i-varden/
Partille kommun, regler kring vårdtagares djur: https://www.partille.se/arbete-foretagande/upphandling--inkop/for-utforare-inom-hemtjanst/riktlinjer-for-vard-omsorg/sallskapsdjur/
Svensk Sjuksköterskeförening skrev redan 2012 i sin tidning Omvårdnadsmagasinet,
en artikel som återpublicerades i november 2018:
Djuren i vården har kommit för att stanna. Så kan man tolka alla nya utbildningar för
både djur och förare och den nya forskning som är på gång. Men nu är djuren inte bara
gulliga och sociala – nu får de jobba mer strukturerat, inte sällan på remiss från
legitimerad personal och med tydliga mål i vården och omsorgen. Trots risk för allergier.
Fördelarna har varit så uppenbara. Djuren når fram till människor på ett alldeles unikt
sätt, skapar engagemang och motivation till träning och förändring och förmedlar
dessutom lugn och ro, på ett sådant sätt att läkemedel för depressioner och oro inte
behöver förskrivas på samma sätt när ett djur är delaktig i vården, är resonemangen.
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5.4 Några exempel på nya arbetsområden
Hundar har många fantastiska egenskaper som vi människor blir allt bättre på att ta
tillvara, inte minst deras goda luktsinne. Det tycks som att det bara är människans
fantasi som sätter gränser för vad hundar kan göra för oss, leta nötter och andra
livsmedel som människor är allergiska mot, hitta cancertumörer, leta barkborrar som
kan förstöra mycket för skogsnäringen och så vidare. Här följer några exempel på nya,
och till viss del kanske oväntade, arbetsuppgifter. Exemplen är hämtade från Kanada,
Chile, Uganda och Sverige.

”Scent-tracking dogs”
Clostridioides difficile är en bakterie som
orsakar mest problem inom vården och särskilt
på sjukhus där fler personer tillhör riskgruppen
för att drabbas. Mellan två och fem procent av
befolkningen har bakterien i tarmsystemet utan
att ha några sjukdomssymptom, men om dessa
personer behandlas med antibiotika rubbas
bakteriefloran och vilket ökar risken att
bakterien växer till. Sjukdomsbilden varierar
stort, från ganska lindriga diarréer till mycket
allvarliga symptom med hög feber och blodiga
diarréer. Bland dessa allvarliga fall är
dödligheten 20 %.
Vancouver Coastal Health utbildar hundar att
hitta denna farliga bakterie, som är den
vanligaste orsaken till diarré i Nordamerika.
Mer än 60 % smittas på olika vårdinrättningar,
vilket man nu hoppas kunna förhindra med
hjälp av utbildade hundteam.
http://www.vch.ca/your-care/your-safety-privacy/infection-control/clostridiumdifficile
University of Minnesota har uppmärksammat de här hundteamen i en längre artikel på
sin webbsida:
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2019/09/c-diff-sniffers-scent-trackingdogs-help-hospitals-tracksuperbug?sfns=mo&fbclid=IwAR1aLKJDB8t7mrnVLo3fLwRorjyV1qbA4tpu0Ul_6r3sKP19cajPgQQTEI
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Sveriges första smärthund
Begreppet Assistanshund breddas mer och mer allt
eftersom behoven av hjälp från en utbildad hund ökar.
Gamla kända yrken inom ramen för sociala
tjänstehundar, som servicehund, ledarhund och
signalhund finns kvar och ökar i antal, medan nya
arbetsområden definieras där hundar mer eller
mindre är en förutsättning för en dräglig tillvaro för
människor med olika funktionsvariationer. För Levi
Mattsson i Halmstad betyder labradoren Stella mycket.
Hon varnar sin matte för annalkande smärtattacker
vilket innebär att Levi kan ta smärtlindrande
mediciner i tid, vilket bland annat Hallandsposten,
UNT och tidningen Land har skrivit om.
Även Sveriges Radio P4 Uppland har uppmärksammat
Stella (februari 2019).

Hundar hittar glödbränder

Sommaren 2018 drabbades Sverige av ett flertal
omfattande skogsbränder. I Aneby utanför Växjö
startades den första utbildningen av hundar och förare
för att hjälpa till i eftersläckningsarbete och framför allt
för att hitta glödbränder. Sex ekipage utbildades och
började arbeta skarpt under hösten 2018.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=7004947
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Hundar upptäcker korkskadat vin

Det chilenska företaget TN Coopers som tillverkar vintunnor har tränat ett gäng hundar
till att upptäcka potentiella skadliga föreningar som kan orsaka korkdefekter. Det kan
kanske låta märkligt, men korkskador på vin ger oönskade aromer och smaker och
samma föreningar (Trikloranisol, TCA och Tribromoanisole, TBA) kan även smitta ner
tunnor och därmed infektera vinet redan tidigt i tillverkningsprocessen. Därför
bestämde sig bolaget för att förebygga problemet genom att utbilda fem hundar av rasen
labrador retriever som tjänstgör både hos TN Coopers och kan hyras ut till olika
vingårdar.

Assistanshund för psykisk hälsa

Journalisten Malou von Sievers bjuder med jämna mellanrum in hundägare och hundar
till sitt program Malou efter tio. I maj 2019 var temat för en vecka ”Det syns inte utanpå”
och ett av inslagen handlade om assistanshunden Fiona och 12-åriga Emilia som har
diagnoserna asperger och ADD. Fiona är certifierad assistanshund och hjälper Emilia
både med praktiska saker och minskar ångesten. I programmet deltar även Malin Ekman
Aldén, generaldirektör för MFD, Myndigheten för Delaktighet, och pratar om vikten av
assistanshundar och stöd i skolan.
Inslaget finns på TV4 Play. https://www.tv4play.se/program/malou-eftertio/11982849

Företaget Götahund har utbildat Fiona och skriver på sin webbsida att Fiona redan från
start bidragit till stora förändringar.
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”The comfort dog project”

Begreppet comfort dog eller crisis response dog finns i många länder och kan ha lite
olika arbetsområden och arbetssätt. Gemensamt för den här typen av sociala
tjänstehundar är att de är utbildade för att skapa lugn och trygghet samt hjälpa
människor – eller djur – att hantera stress eller olika trauman. I USA kallas ofta den här
typen av hundteam in efter masskjutningar eller naturkatastrofer, de kan tjänstgöra på
flygplatser och hjälpa människor med flygrädsla eller bistå människor i behandling mot
PTSD. Ett annat exempel kommer från Uganda där före detta barnsoldater får hjälp av
gathundar att komma över sina trauman.
Brittiska BBC sände ett inslag om projektet i augusti
2019 och presenterar filmen så här:
Filda was abducted as a child and forced into the LRA
rebel army in Uganda, where she witnessed terrible
atrocities.
As part of a scheme called The Comfort Dog Project,
Filda has been partnered with a dog who was
abandoned as a puppy.
The two are now helping each other heal, along with
many others like them.
Filmen kan ses här:
https://www.bbc.com/news/av/world49409125/ugandan-war-survivors-partnered-withtherapy-dogs?fbclid=IwAR00uaKzWcw0wwbdUxVZ4oDdM7QM9boMBRzz0K9P4LclK3ZuO5l0pL477M

Flygplatstransfer med hundspann!
I december 2019 öppnade Sälens flygplats dit man kommer med direktflyg från
Stockholm, Göteborg, Malmö, Ängelholm och Växjö. Till de närliggande skidorterna kan
man boka HUNDra-procentig naturnära transfer, kan man läsa i ett pressmeddelande;
man kan alltså åka hundspann från flygplatsen till hotellet!
Men smakar det så kostar det, som man brukar säga. Nästan 5000 kronor per släde, för
1-4 personer, då ingår kläder och utrustning samt transport av bagage till hotellet.

https://via.tt.se/pressmeddelande/hundraprocentignaturnara-transfer-fran-nya-scandinavian-mountainsairport-till-skistars-skidomraden-isalen?publisherId=2607639&releaseId=3261833
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5.5 Nya djurslag i människans tjänst
I olika nyhetsinslag rapporteras om djur som gör nytta för människor, både i olika
verksamheter och för enskilda djurägare. Det kan vara ett äldreboende som har
sommarhöns, en skola som tar hjälp av skol- eller läshundar, katter på särskilda
boenden eller djur som stöd i olika former av terapi för människor med olika
funktionsvariationer.
Manimalis är av uppfattningen att vi mår bra av djur, rent generellt, vilket vi har
vetenskapligt stöd för. Vi är dock också av uppfattningen att i alla sammanhang är
djurens hälsa och välmående av största vikt. Ingen verksamhet ska bedrivas utan att
djurskyddet värnas. I mesta möjliga mån ska djuren vara utvalda för sin lämplighet för
uppgiften, vilket även gäller den som ansvarar för djuret.
Vi ser dessvärre exempel på verksamheter där djuren far illa. Det kan vara situationer
där djuret inte har någon möjlighet att komma ur en oönskad situation, utan mer eller
mindre tvingas till umgänge med människor. Hundar som lyfts upp och läggs intill en
sängliggande person och mer eller mindre hålls fast. Minihästar, ankor, höns och kaniner
som tas inomhus på hala golv eller tvingas in i andra miljöer som skiljer sig alltför
mycket från djurens vanliga omgivning. Oavsett djurslag, måste de ha en möjlighet att gå
ifrån en situation de inte känner sig bekväma i!
Sociala tjänstehundar gör stor nytta bland annat på äldreboenden. Ibland kan det dock
vara både utrymmes- och tidskrävande med ett hundteam i verksamheten, varför man
nu gör försök med mindre djur som till exempel marsvin.

Marsvin

Foto: Pixabay/Pezibear

Den amerikanska tidskriften Psychology Today publicerade våren 2018 en artikel om
just marsvin: Animal-assisted therapy van benefit guinea pigs too if guidelines are
followed, om djurassisterade aktiviteter för skolbarn såsom matning, städning av burar
och allmän omvårdnad både för barn i vanlig skola och för barn med
autismspektrumsyndrom. Detta pratade även Dr Karin Hediger om under IAHAIOs
konferens i Amsterdam, som vi skrivit om i kapitlet Forskning. Länk till tidningsartikeln:
https://www.psychologytoday.com/us/blog/fellow-creatures/201803/animalassisted-therapy-the-guinea-pigsperspective?fbclid=IwAR1vv6DehQ5kbPJb2wCFnge3K-QptUrFssyGiilQPUNTg3RN7YW26SThnk
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Monica Broman, socionom och grundare av företaget Nyttohunden som främst jobbar
med hundassisterad terapi, med specialkompetens inom arbete med barn och ungdomar
med flerfunktionsnedsättningar, lär nu upp marsvinen Piff och Puff för att komplettera
hundarna där det finns behov av lite mindre djur.
- Det kan vara med personer som är sängliggande, ibland kombinerat med
smärtproblematik, eller personer som är rädda för, eller inte tycker om hundar,
men uppskattar små djur. För en del personer kan de små rörelser som behövs
tillsammans med ett marsvin, vara värdefullt, bara att kunna smeka den lena
pälsen eller mata det lilla djuret kan väcka mycket glädje, säger Monica Broman.
En av fördelarna med marsvin är att de naturligt kan ligga stilla längre stunder och finna
sig väl tillrätta. De tränas med belöningsbaserad träning och det är viktigt att de tycker
om att umgås med människor, om de ska trivas i sin roll som terapimarsvin.

Råttor
Sveriges Radio/Vetenskapsradion hänvisar i ett inslag till en studie publicerad i
tidskriften Science där forskare har visat att vuxna råttor kan leka på samma sätt som vi
människor gör. Länk till studien:
https://science.sciencemag.org/content/365/6458/1180
Forskare vid Stockholms universitet, New York University och Northwestern University
i USA har kommit fram till att människans dofthjärna fungerar likadant som en råttas
samt att dofthjärnan och hörselhjärnan kommunicerar med varandra, vilket kan hjälpa i
utveckling av nya mediciner mot Alzheimers. Personer med svårigheter att identifiera
dofter har nämligen större risk att utveckla sjukdomen. Hjärnan identifierar dofter
genom att kombinera olika sinnesintryck och nu visar det sig alltså att råttors och
människors hjärnor liknar varandra.
Artikeln i sin helhet kan läsas här:
https://www.eneuro.org/content/6/4/ENEURO.0102-19.2019

Att råttor är intelligenta och kan tränas till olika
arbetsuppgifter är känt sedan tidigare. Kambodja
har en oerhört stor mängd landminor efter tre
decenniers krig; man pratar om ungefär fem
miljoner minor som fortfarande utgör livsfarliga
hot. I det farliga och tidskrävande arbetet att
hitta minorna, har man nu börjat träna råttor.
Både GöteborgsPosten och Svenska Dagbladet
har skrivit om råttan Beatrice som tränats till att
bli minröjare.
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Höns, kaniner, fiskar, fåglar…

I många verksamheter, framför allt kanske på särskilda boenden, finns mindre djur
antingen på tillfälliga besök eller mer permanent.
Precis som med andra aktiviteter
tillsammans med djur krävs att någon ur
personalen ansvarar för både djurens
och människornas säkerhet. Aktiviteter
med djur är oftast positiva upplevelser
men om de ska vistas bland barn,
människor med funktionsvariationer
eller bara med folk som inte har någon
vana med djur måste det finnas någon
med utbildning och/eller erfarenhet för
uppdraget. Någon som kan visa hur man
hanterar djuren, ger dem mat, städar i
burar och akvarier och liknande.
Dessutom ska alltid en riskanalys göras i
förväg och regler för hygien och
smittskydd följas.

Ormar, grodor, ödlor…

På ett helt annat plan kan vi ha nytta av giftiga djur, skriver finska Hufvudstadsbladet.
Spindlar, grodor, maneter och skorpioner har funnits i alla tider och omkring 100 000
människor dör varje år av ormbett. Tidskriften Science publicerade 2018 en artikel av
Mandaë Holford vid Hunter College i New York, som menar att studier av fler giftiga
arter skulle kunna leda till oväntade upptäckter. Till exempel används giftet från
gilaödlan till läkemedelssubstansen exenatid som används för att behandla diabetes typ2. Från den giftiga havssnigeln får man den smärtstillande peptiden ziconotid samt en
insulinvariant samt peptiden ShK för behandling av autoimmuna sjukdomar.
Studien Venoms to the rescue finns här:
https://www.researchgate.net/publication/327333151_Venoms_to_the_rescue
How Animal Venoms Are Helping to Treat a Wide Range of Medical Conditions, några
artiklar från utländsk press finns här:
https://www.livescience.com/63477-animal-venom-drug-discovery.html

Foto:Pixabay/Peka

https://www.weforum.org/agenda/2018/11/venomics-deadly-toxins-life-savingdrugs-mande-holford/
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5.6 Ny teknik
Som vi skrev i kapitel 2 Forskning, har man i olika sammanhang börjat använda sig av
VR-teknik – Virtual Reality. Det kan vara filmade cykelvägar som man kan spela upp
medan man tränar på motionscykel eller filmer från vackra platser i naturen som man
tittar på för att väcka minnen eller hantera stress. Utmärkelsen Årets innovation gick
2019 till ett projekt mellan Gustavsbergs akademiska vårdcentral, Kungliga Tekniska
Högskolan, KTH, i Stockholm och Film Stockholm där man visat att VR-glasögon kan
hjälpa människor med panikångest, agorafobi och andra liknande tillstånd.
Man behandlar scen- och talarskräck, ätstörningar, aggressionsproblem och vid
Rikshospitalet i Oslo har man forskat kring VR-teknik för cancersjuka barn och
ungdomar för att ge dem ett avbrott i en svår sjukdomssituation. Patienterna har kunnat
gå på virtuella skogspromenader, ligga på stranden eller simma med delfiner.
Vi skrev också i kapitel 2 Forskning om projektet i Nederländerna där man ”simmar med
delfiner”. Projektledningen beskriver sin verksamhet på följande vis:
Our wild dolphin Virtual Reality experience transports the viewer to the
dolphin’s serene underwater ocean world. Studies prove that this has a
significant therapeutic effect. It adds joy and reduces pain and anxiety. The
Dolphin Swim Club is delighted to bring this immersive healing experience as
a Medical VR solution to patients worldwide. Today we are in use in more
than 1.000 hospitals and healthcare institutions worldwide. Wild dolphin VR
is a new and evidence-based drug-free medicine without side-effects for
patients or dolphins. Lower doses of pharmaceuticals, not only means lower
cost in healthcare but is beneficial for patients and the environment as well.
Last but not least, the dolphins themselves get to be wild and free.
Ett annat tekniskt hjälpmedel som det talas och skrivs om allt mer är robotkatter och
andra djur i form av robotar. Ett exempel som vi nämnt tidigare i detta kapitel är Piteå
kommun som har förbjudit djur på kommunens äldreboenden. I beslutet skriver man att
det i framtiden kan bli aktuellt med robotkatter. Förvisso har man sett vissa goda
effekter i de försök som gjorts med den här typen av robotar, som delvis kan röra sig och
låta som katter men där man saknar en mycket viktig beståndsdel i terapeutiska
behandlingar: ögonkontakten. Vid IAHAIOs konferens i Tokyo 2007 demonstrerade
Sony en robothund som kunde gå, skälla, hoppa och vifta på svansen men den var inte
särskilt klappvänlig. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och det finns numera ett
antal olika djur i robotformat.
Under de senaste åren har ett flertal tidningsartiklar publicerats där man beskriver
nyttan med robotdjur och att de skulle ge samma effekt vid djurassisterade insatser som
levande djur. Men när man efterfrågar belägg för dessa påståenden, får man ofta mycket
svävande eller inga svar alls.
Det man kan konstatera är att det krävs mer forskning på området innan man med
säkerhet kan fastslå vilka för- och nackdelar som finns med denna typ av terapi.
Pilotstudier har visat positiva resultat med robotkatter hos patienter med svår demens i
ett sent skede av sjukdomen, där patienter kan känna glädje och lugn med en robotkatt
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liggande intill sig i sängen. Dock ska man vara medveten om att den här typen av
aktiviteter skulle kunna upplevas som kränkande av de äldre.
Hjälpmedelsinstitutet genomförde ett mindre antal försök med både robotsäl och
värmekatt med varierande resultat, dock var studien för liten för att kunna användas
som vetenskapliga bevis. Några av de äldre trivdes dock med de icke-levande djuren,
men risker finns att de äldre kan känna sig infantiliserade. Dessutom, där möjlighet
fanns att välja mellan en robot och ett levande djur valdes i princip uteslutande det
levande djuret.
I slutet av 2018 publicerades en vetenskaplig rapport om Pet Robot Intervention, PRI,
Pet robot intervention for people with dementia: A systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. I sin slutsats konstaterar forskarna:
”We found no statistically significant effects of PRI on cognitive function or quality
of life.”
och fortsätter:
The results of this meta-analysis showed a statistically significant decrease in
BPSD, especially agitation and depression, in people with dementia who were
treated with PRI. Both the individual and group format PRI significantly
ameliorated BPSD. However, there were no significant improvements in
cognitive function or quality of life. Quality of life includes psychological and
physiological aspects. PRI can improve the mental state of people with
dementia, but as time progresses, their physiological status may continue to
worsen; thus, PRI may not have an overall positive impact on quality of life.
Länk till studien:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178118303925

Ett examensarbete från Finland visar också på likheter och skillnader mellan robotdjur
och levande djur i demensvården, Robotkattens påverkan på
kommunikationsmönstren hos äldre med demens. Studien finns här:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/138000/Rautakoski_Ida.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y
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6. Sällskapsdjurens betydelse för människan
Då Manimalis grundades för drygt 30 år sedan, bestod samverkan människa – djur till
stor del av ridning för personer med olika neurologiska skador och sjukdomar; det
ansågs vara bra träning för stora muskelgrupper samt för förbättrad balans. De hundar
som arbetade som hjälp och stöd var till största delen ledarhundar för blinda samt
servicehundar för människor i rullstol. När både arbetsområden och djurslag utökades
möttes det ofta av stor skepsis och viss verksamhet tillsammans med hund kunde anses
som ren humbug. Idag vet vi bättre.

6.1 Djur i media
Vad sägs till exempel om att de stora tidningsdrakarna numera har relativt
återkommande reportage som seriöst berättar om djurens positiva inverkan på oss
människor? Dagens Nyheter hade under hösten 2019 en hel artikelserie ”Hundar som
hjälper” både i text och i tv; assistanshunden Sune som hjälper matte Åsa Werner att
kunna vara ute bland folk, skolhunden Elsa som ger
elever lugn i klassrummet samt en artikel om en svensk
studie som (än en gång) visat att hundägare är friskare
och lever längre.
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Samma tidnings kulturbilaga publicerade i november 2019 en artikel av Jonna
Bornemark med fokus på hur djuren mår och hur människans relation till djuren har
förändrats över tid. Hon skriver bland annat:
”Hundar som hjälper diabetiker att hålla koll på sockernivåer och hästar som
stöder narkomaner som försöker bli fria från sitt missbruk. Händer det något
med vår relation till sällskapsdjuren just nu?”
Bornemark skriver också att vi har haft mycket avancerade samarbeten med framför allt
hästar och hundar under många tusen år och att det som vi tidigare haft hjälp med av de
här djurslagen är för styrka och transport (häst) samt vakt och jakt (hund), tjänster där
vi idag inte har lika stor nytta av djuren som tidigare.
”Inte desto mindre verkar djuren vara på väg tillbaka in i arbetslivet. Men
denna gång just för att de kan det som maskiner inte kan. Kanske har vi i den
artificiella intelligensens tidsålder rent av större behov än någonsin av
relationer till annat levande som sträcker sig bortom det mänskliga.”
”Vi kan fundera över vad det är som gör att en del barn kan läsa bättre för en
hund, att en äldre person kan få lite livsglädje tillbaka i mötet med en
labrador och att en sårig själ kan bli stärkt av att rykta en hästrumpa. För så
verkar det vara. Djuren har kompetenser vi tidigare inte har förstått.
Terapihunden kan inte bara känna lukten av ångest utan kan också försöka
lindra den genom att vara nära och ge precis rätt sorts uppmärksamhet.”
Under hösten 2019 var det också premiär för filmen ”Superpower dogs” på anrika
Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Filmen handlar om sex hundar ”som med
träning och medfödda talanger utför stordåd i människans tjänst”. Det är både
traditionella tjänstehundar som lavinhundar, livräddnings- och sjöräddningshundar,
hundar för barn med särskilda behov och hundar som skyddar hotade djurarter i Kenya,
bland annat.

På Netflix kan man streama dokumentärserien Hundar (originaltitel Dogs) som gjordes
2018. Serien i sex delar om drygt 50 minuter var, handlar om ”den orubbliga lojaliteten
mellan hundar och deras ägare”. Man får möta lilla Corrine som har epilepsi och både
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flickan själv och hela hennes familj har gott hopp om att få hjälp av hunden Rory, som
utbildas till alarmerande servicehund. Andra avsnitt av serien handlar om de japanska
hundtrimmarna Miki och Kenichi och andra människor som på olika sätt ägnar sina liv
åt hundar. Expressen gav serien fem getingar (högsta betyg) då de listade sevärda serier
på Netflix med motiveringen ”Här finns sex fristående avsnitt med fokus på dynamiken
mellan människa och hund, samt betydelsen de fyrbenta människorna kan ha.”. Även
tidskriften Elle har recenserat serien, se skärmdump nedan.
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Ett växande samhällsproblem som det ofta talas och skrivs om är ofrivillig ensamhet.
Som vi skrev i den förra rapporten var den växande andelen äldre människor föremål
för en konferens i Bryssel under rubriken ”Pets are good for EU” om fördelen för både
människan och samhället med att människor äger sällskapsdjur. Många studier visar på
att hundägare har lättare att få sociala kontakter, känner sig behövda, får mer motion,
använder mindre mängd läkemedel, har färre sjukdagar och lever längre.
Länk till konferensen finns här: https://euems.com/practical.asp?event_id=2306&page_id=7907
Dessvärre tycks inte konferensen ha lett till några förändringar, enligt dem vi talat med.
Det talas fortfarande om ensamhet, inte minst i Sverige. Jakob Forssmed (KD) skrev i
oktober 2018 en debattartikel i Dagens Nyheter om de samhällsekonomiska
kostnaderna för ensamhet i Sverige. Forssmed hade räknat ut att ensamheten kostar
minst 13 miljarder kronor per år och presenterade ett förslag till reformprogram. En
god tanke i och för sig, men det som förvånade var att han inte nämnde det mest
självklara; djuren!
Manimalis skrev en kommentar till artikeln och skickade till Dagens Nyheter, som med
vändande mail svarade att man inte avsåg publicera kommentaren. Vi skrev också,
givetvis, direkt till Jakob Forssmed:
Hej!
Läste din debattartikel (DN 24/10) om de samhällsekonomiska kostnaderna av ensamhet i
Sverige.
Noterade med höjda ögonbryn att du, i det reformprogram som du föreslår, inte nämner
det mest självklara: djuren!
Jag är adjungerad konsult i organisationen Manimalis (www.manimalis.com) vars
målsättning är att samla in och sprida information om djurens positiva inverkan på den
enskilda människan och på samhället i stort. Manimalis grundades 1990 och har givit ut
ett flertal rapporter med statistik och forskning kring detta. (Den senaste finns att ladda
ner här: http://manimalis.com/wp-content/uploads/2017/05/Manimalisrapporten-2017web-1710.pdf)
Det finns omfattande forskning kring fördelarna med sällskapsdjur och med
djurassisterade aktiviteter, terapier och interventioner.
Det finns också omfattande forskning kring de ekonomiska vinsterna samhället gör när
människor äger och/eller umgås med djur, ett ämne som bland annat diskuterats i EU (t ex
“Pets are good for EU” i Bryssel våren 2017) där man påtalade fördelarna för den allt
större andelen äldre EU-medborgare och vilka hälsofördelar såväl fysiskt som psykiskt det
innebär om de har kontakt med djur. Bifogar pressmeddelande från denna träff.
I ditt föreslagna reformprogram nämner du att du träffat Storbritanniens nytillsatta
ensamhetsombudsman Tracey Couch. Storbritannien är ett av många länder som har stort
fokus på vikten och nyttan av djur och djurassisterade aktiviteter, vilket mrs Couch borde
ha nämnt. Bifogar rapport från en färsk studie “Working with dogs in health care settings”
från Royal College of Nursing, som jag hoppas kan vara till nytta.
Jag skickar också med rapporterna “The role of companion animals in mitigating
loneliness and in supporting healthy ageing”, Liverpool Law Rev (2018) “Recognising the
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human – animal relationship in housing law and policy” samt från BMC Psychiatry “The
power of support from companion animals for people living with mental health problems”.
Samtliga innehåller många bra argument för hur djur i livets alla skeden motverkar
ensamhet, utöver många andra fördelar.
I den senaste Manimalisrapporten finns forskning kring olika aktiviteter inom vård, skola
och omsorg där olika djur gör nytta. Där finns även ett flertal goda exempel som kanske
kan vara till nytta. Din riksdagskollega Barbro Westerholm (L ) är mycket väl insatt i dessa
frågor, då hon under många år på nära håll har följt Manimalis arbete.
Vi ser gärna att det föreslagna reformprogrammet kompletteras enligt följande:
* Äldrepolitiken måste möta sociala behov, kvarboendeprincipen omprövas och boenden
med gemenskapsmöjligheter prioriteras. Äldre ges möjlighet att komma i regelbunden
kontakt med och/eller behålla sina sällskapsdjur såväl i sitt egna boende med
omsorgsinsatser och i särskilda boenden.
* Vården bör utveckla förskrivning av sociala aktiviteter. Förskrivning av fysisk aktivitet
(FYSS) ska även omfatta aktiviteter med djur.
* Bostadsbyggande och stadsplanering bör utformas för att främja social gemenskap.
Hänsyn bör också tas till människors möjligheter att ha sällskapsdjur (i likhet med
bostadsbyggande och stadsplanering i andra länder).
“Uppgiften att bryta ensamheten faller på oss var och en” skriver du i sista stycket. Det är
vetenskapligt bevisat att människor med sällskapsdjur har fler sociala kontakter, får mer
fysisk aktivitet, mår bättre både fysiskt och psykiskt, besöker sjukvården mer sällan än icke
djurägare samt använder mindre mängd läkemedel. För att nämna några fördelar som
också är kostnadsbesparande för samhället.
Manimalis tänkte att dessa fakta kan vara bra att ta med i riksdagens fortsatta arbete.
Med vänliga hälsningar
Lena Heimlén
enligt uppdrag
Efter ett par veckor kom ett svar från Forssmed:
Hej Lena,
Tack för ditt intressanta mail!
Och tack för engagemanget i att bryta äldres ensamhet – en hjärtefråga för mig som du
förstår.
Man ska tillstå när man kan för lite om något – och jag kan helt klart för lite om sällskapsdjurs
positiva effekter när det gäller att avhjälpa ensamhet, även om jag ju känner till att de har en
positiv effekt på välmående generellt. Så jag tackar för det material ni skickat mig och det
finns alltid utrymme att utveckla politiken ytterligare.
Hälsar
Jakob

Från Manimalis sida kan vi bara hoppas att politiken kan utvecklas i, vad Manimalis
tycker, rätt riktning.
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I helt motsatt riktning verkar delar av den svenska bostadsmarknaden gå. En granskning
gjord av Dagens Nyheter visar att det blir allt vanligare att bostadsföretag inför
husdjursförbud i sina nyproduktioner. Tidningen har varit i kontakt med Stockholms
bostadsförmedling vars kommunikatör Petter Strömberg säger
- Vi har sett en tydlig ökning av husdjursförbud de senaste åren.
Från att tidigare främst ha gällt studentbostäder har nu flera fastighetsägare i
Stockholms län infört husdjursförbud, vilket är stick i stäv mot övriga samhället där vi
blir allt mer kontinentala och tillåter hundar i olika publika miljöer. När man vet hur stor
betydelse sällskapsdjuren har för oss människor i livets alla skeden, känns denna typ av
förbud mycket märkligt. Vad anger då fastighetsägarna för motiv till förbudet?
Malmegårds Fastighets AB menar att ”både hundar och katter kan vara såväl störande
som skrämmande för grannar” och dessutom att ”många allergiker har uttryckt önskemål
om husdjursförbud”. Men – som Dagens Nyheter skriver – inget av husen är
specialanpassat för allergiker, vilket innebär att fastighetsägaren inte har rätt att införa
ett generellt förbud mot till exempel hundar och katter. I så kallade allergihus ska
byggmaterialen vara väl utprovade, ventilationen ha hög luftomsättning och extra filter
som förhindrar pollen, rök och avgaser från att ta sig in i lägenheterna. Likaså får endast
oparfymerade rengöringsmedel användas och de boende får inte röka, använda parfym
eller ha blommor, pälsdjur eller burfåglar.
Siten Lawline skriver att i de hus som inte explicit är allergihus, får inga generella förbud
mot djur finnas:
Till att börja med regleras frågor om hyra i 12 kap. Jordabalken (JB).
För att hyresvärden ska kunna förbjuda husdjur i hyresrätten krävs att:
• hyresrätten är specialanpassad för allergiker, eller
• att det föreligger andra sakliga skäl (exempelvis att djuret orsakar
olägenheter, föroreningar, störningar, skador som inte skäligen bör
tålas eller innebär fara för andra), som motiverar husdjursförbudet.
Även Hyresgästföreningen ser en ökning av villkor som reglerar hyresgästers
levnadssätt och enligt Astma- och Allergiförbundet har antalet rök- och husdjursfria hus
tredubblats i allmännyttan sedan 2017. Och detta då trots att det inte är tillåtet.
Hyresgästföreningen är bekymrad över utvecklingen att fastighetsägare i allt högre
utsträckning lägger sig i hyresgästernas privata liv och leverne, skriver Dagens Nyheter
(2019-11-22), särskilt företeelser som inte är förbjudna i övriga samhället.

Denna typ av skylt säljs under rubriken Trivselskyltar med förtydligandet att den ”informerar
omvärlden om ordningsregler för allas trivsel”.
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6.2 ”Pet economy”
Under de år som Manimalis verkat har det med ojämna mellanrum publicerats forskning
som visar på de samhällsekonomiska fördelarna med att människor har sällskapsdjur.
Det har främst forskats på temat internationellt, men flera studier kan direkt appliceras
på svenska förhållanden. Då djurägare är friskare, kostar de samhället mindre pengar i
form av färre sjukdagar, mindre behov av personlig assistans, lägre
läkemedelsanvändning och så vidare. Det har även gjorts en mindre studie i Sverige på
uppdrag av Socialstyrelsen om hur mycket samhället kan spara genom att människor
med funktionsvariationer får hjälp av en assistanshund. Försöksverksamhet visade att
service- och signalhundar ger högre livskvalitet och minskar behovet av stödinsatser.
Studien presenterades år 2014 och finns här:
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/service--ochsignalhundar-ger-hogre-livskvalitet-och-minskar-behov-av-stodinsatser/
Manimalis har upprepade gånger försökt få till forskning kring hur stora besparingarna
för samhället skulle bli om människor med särskilda behov fick tillgång till en
assistanshund. Likaså vore det oerhört intressant att se hur stora besparingar samhället
kan göra då olika sociala tjänstehundar arbetar inom skola, omsorg och vård.
Hemmasittare som vägrat gå i skolan och där man med ett stort antal människor försökt
få de här ungdomarna motiverade, men misslyckats och där man med ett hundteam
bara behövt några få behandlingstillfällen för att bryta den självvalda isoleringen.
Forskning kring människors djurägande
kopplat till hälsoekonomi finns från
många länder, men forskning kring
sociala tjänstehundsteam i olika
verksamheter och de ekonomiska
effekterna finns inte någonstans, enligt
IAHAIO.

Djuräägandee sparar milja rder
En nyliggen presen
nterad ekon
nomistudiee från Georg
ge Mason University,
U
vvisar att
djurägaandet i USA
A avsevärt sänker
s
kosttnaderna fö
ör hälso- occh sjukvårdd.
- A
Att sällskap
psdjur har positiva efffekter på människors
m
s hälsa vet m
man sedan
ttidigare, men
m detta ärr första gån
ngen som någon har undersökt hhur detta på
åverkar
d
den amerik
kanska hälsso- och sjukkvården, sääger PhD Terry L Clow
wer som ärr en av
ttvå forskarre som geno
omfört stud
dien.

Är det något Manimalis önskar för
framtiden så är det just den typen av
forskning! För vi vet sedan gammalt att
det är svårt att få beslutsfattare att välja
nya vägar om man inte vet de ekonomiska
effekterna.

Någon m
motsvarande studie har
h inte gjo rts i Sverig
ge, men Soccialstyrelseen publicera
ade
2014 en
n rapport där
d man slå
år fast att a ssistanshundar för pe
ersoner meed fysisk
funktionsnedsättn
ning och/elller kroniskk sjukdom är en god in
nvesteringg för samhället.
Socialsttyrelsen sk
kriver i sin sammanfat
s
ttning ”Serv
vice- och siignalhundaar minskar i
genomssnitt förarn
nas behov av
a offentligga stödinsattser med 19
97 000 kroonor under en
tioårsperiod.”

Pressmeddelandet här intill skickades ut
redan 2016 men är minst lika aktuell idag.
Hänvisning till följande länkar:

Det inn
nebär att dee söker läka
arvård i mi ndre utsträäckning än människorr som inte har
sällskap
psdjur, vilk
ket sparar det
d amerikaanska samh
hället unge
efär 11,37 m
miljarder dollar
per år. U
Utöver dettta står USA
As 20 miljon
ner hundäg
gare för bessparingar ppå 417 miljjoner
dollar d
då de, bland
d annat gen
nom sina reegelbundnaa promenad
der, mer säällan lider av
a
övervik
kt jämfört med
m icke hu
undägare.

Forskarrna vid Geo
orge Mason
n har gått e tt steg läng
gre och räknat ut att bbesparingarrna för
samhället är så sto
ora som 11
1,7 miljardeer dollar peer år, det vill säga närm
mare 100
miljard
der svenskaa kronor! Människor
M
m
med sällskaapsdjur är friskare,
f
måår bättre och
anlitar sjukvården
n i mindre utsträcknin
u
ng än männ
niskor utan
n djur.
- F
Företag i sjjukförsäkriingsbranscchen borde väga in desssa fakta näär det listar
h
hälsofaktorrer som kan sänka pr emierna, sääger Steven
n Feldman Executive
D
Director fö
ör HABRI so
om publice rat rapportten. Djuräg
gande gör aatt människ
kor
h
håller sig frriska.

Forskarrna skriverr i sin rappo
ort att besp
paringarna för samhället troligenn är ännu högre
h
än vad denna stud
die visar efttersom man
n inte tagitt med kostn
naderna förr hjärtkärlsjuk
kdomar, ko
olesterol, högt blodtryyck, diabetees, stress och olika forrmer av psy
ykisk
ohälsa; sjukdomarr där man i annan forsskning har sett att sälllskapsdjurren har en positiv
p
inverkaan, men därr man ännu
u inte mätt de samhälllsekonomisska effekteerna.
”Thinking about th
hings that people
p
shouuld do to ma
aintain theiir health – gget a pet!”

Undersökningen The Health Care Cost
Savings of Pet Ownership är gjord av PhD
Terry L. Clower och PhD Tonya T. Neaves,
George Mason University, Fairfax,
Virginia. Webbsida:
https://www2.gmu.edu/

Och visst tyder alllt på att dett stämmer, både för den enskilda
a människaan och för
samhället i stort. Sällskapsdj
S
jur är rena hälsokuren
n. Och rena
a sparbössaan för
samhällsekonomin.
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HABRI (The Human Animal Bond Research Initiative) som publicerat rapporten,
webbsida: https://habri.org/
Hela rapporten finns att läsa här: https://habri.org/docs/HABRI_Report__Healthcare_Cost_Savings_from_Pet_Ownership_.pdf

Öppet brev till fritidsnämnden i Vallentuna kommun
Dagens Nyheter skrev måndagen den 10 december en artikel om 4H-gården i Vallentuna.
Kommunens spariver gör att gården nu läggs ned. Helt fel, anser organisationen Manimalis.
Barn som får växa upp med djur lär sig tidigare att ta ansvar, lär sig tolka kroppsspråk, utvecklar
sina vårdande egenskaper och är dessutom friskare och mer sociala. Faktum är också att barn
som växer upp på lantgård med djur löper mindre risk att utveckla olika former av allergi. Det
finns mycket forskning kring djurens positiva inverkan på människors hälsa och välbefinnande,
såväl fysiskt som psykiskt.
Mot bakgrund av detta är det minst sagt obegripligt att Vallentuna kommun väljer att dra in
bidragen till kommunens 4H-gård! Sveriges 4H grundades 1925 men verksamheten började
redan för 100 år sedan. Visionen är att ”alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade,
välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden”.
Svenska barns uppväxt präglas idag av allt tuffare attityder och ett allt hårdare samhälle med
mer teknik och teknologi. Djur och natur är därför oerhört viktiga för att ge oss människor
balans i tillvaron. Det gäller inte minst våra barn.
4H-gårdarna i Stockholm får i genomsnitt omkring 700 000 kronor i kommunalt stöd. I
Vallentuna har grundstödet från fritidsnämnden varit 140 000 kronor per år. Utöver detta har
man med olika typer av extra stöd nått upp till omkring 450 000 kronor. Nu anser man sig inte
ens ha råd med det och 4H-gården lägger ner vid årsskiftet. Personalen är uppsagd och till nyår
ska djuren vara borta.
Manimalis motto är att det är en mänsklig rättighet att ha sällskapsdjur i livets alla skeden.
Människor som av olika skäl inte kan hålla egna djur, måste få möjlighet att umgås med djur i
deras naturliga miljö. Detta möjliggörs bland annat på Sveriges 4H-gårdar.
Vi uppmanar Vallentuna kommun att tänka om och göra rätt! Djuren tillför så mycket gott i våra
liv. Dessutom är de en ren besparing för samhället då de bidrar till en bättre folkhälsa, det är
vetenskapligt bevisat.
Det är en skam att Vallentuna kommun berövar barn och ungdomar den viktiga kontakten med
djur och natur!
Bromma i december 2018
Ulla Björnehammar
Ordförande Manimalis

Manimalis är en fristående ideell organisation med syftet att öka kännedomen om sällskapsdjurens
positiva effekter på den enskilda människan och samhället.
Kontakt: Ulla Björnehammar 070-322 30 77 info@manimalis.com www.manimalis.com
Manimalis sponsras av: Agria Djurförsäkring, AniCura, Ceva Animal Health AB, Evidensia
djursjukvård, Imazo AB, Royal Canin, Sveland djurförsäkringar, Svenska Kennelklubben och
Zoobranschens Riksförbund ZOORF

I december 2018 nåddes
Manimalis av beskedet att 4Hgården i Vallentuna skulle
läggas ner, något Manimalis
reagerade starkt på och
skickade ett öppet brev till
fritidsnämnden som fattat
beslutet om nedläggning.
Brevet publicerades på ett
flertal Facebook-sidor, utöver
att det skickades direkt till de
ansvariga i Vallentuna.
Kommunen backade från
beslutet och beslöt att 4Hgården skulle få vara kvar. Det
var givetvis inte enbart
Manimalis förtjänst, men vi
gjorde vad vi kunde för att
barnen i Vallentuna även i
framtiden ska få möjlighet att
växa upp med djur inpå knuten.
Kan man av olika skäl inte ha
egna djur är det oerhört viktigt
att man får umgås med djur i
deras naturliga miljö, vilket
möjliggörs bland annat på
Sveriges 4H-gårdar.

Utvecklingen i samhället tycks gå åt två motsatta håll. Å ena sidan visas en allt större
acceptans för djur i olika verksamheter och i det offentliga rummet men å andra sidan
finns intressenter som försvårar för både djurägare och för dem som jobbar i
djurbranschen. Den som stöter på patrull kanske kan ha nytta av Manimalis
argumentation i debattartiklar och pressmeddelanden samt även av berättelserna i
detta kapitel.
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6.3 Time to say goodbye
De flesta som på ett eller annat sätt har kontakt med djur vet vad djuren betyder för oss
människor. I den här rapporten har vi skrivit mycket om vikten och nyttan av
sällskapsdjur i olika verksamheter, för den enskilda människan och för samhället i stort
både praktiskt och ekonomiskt.
Att djuren betyder mycket för oss människor rent känslomässigt blir särskilt tydligt den
dag vi förlorar dem. Som djurägare vet man att den dagen kommer förr eller senare;
dagen då det absolut svåraste beslutet ska fattas – att låta djuret somna in för gott. Små
sällskapsdjur som möss, marsvin och kaniner är inte ovanligt att man hittar döda i buren
men när det gäller till exempel katter och hundar är det i princip alltid ägaren som
måste låta djuren somna in. Är hunden eller katten sjuk och har ont, eller har råkat ut för
en olycka är beslutet inte lika svårt att fatta, men hur avgör man att de
åldersförändringar som kommer smygande har nått en punkt där djuret inte längre har
någon livskvalitet?
Lagen säger att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
Det är en skyldighet som alla djurägare har, hur jobbigt och ledsamt det än är.
Förhoppningsvis har man god kontakt med en veterinär som kan ge stöd och råd, som
djurägare kan det vara svårt att avgöra hur eventuella hälsoproblem påverkar djuren. Vi
har ibland en tendens att av egoistiska skäl hålla liv i våra djur längre än vad som är
lämpligt ur djurskyddssynpunkt och numera kan man göra så mycket mer
behandlingsmässigt då djursjukvården utvecklats och förfinats, att veterinärer ibland
tycks ha svårt att hjälpa djurägare att besluta om avlivning.
Samhället visar idag en större förståelse att det är en sorgeprocess att förlora ett
sällskapsdjur. Det finns böcker för både barn och vuxna, till exempel Farväl herr Muffin
av Ulf Nilsson, Farväl till en vän – om att sörja en hund av Anders Hallgren eller Att
förlora en hund av Mickie Gustafsson. Det finns även företag som erbjuder terapi, även
per telefon, för djurägare i sorg.
Svenska Institutet för Sorgebearbetning skriver på sin webbplats:
Att mista ett husdjur kan vara en oerhört smärtsam upplevelse. Det är inte
många mänskliga relationer som innehåller samma kravlösa kärlek som
relationen mellan ett husdjur och dess ägare. För många människor är
relationen till ett djur det närmaste vi någonsin kommer upplevelsen av
villkorslös kärlek.
Man kan från deras sajt utan kostnad beställa e-boken När brustna hjärtan läker.
https://www.sorg.se/fakta-om-sorg/sorgen-nar-ett-husdjur-dor/
Sidan avslutas med orden: Sorgen efter ett husdjurs död behöver bearbetas precis som
vilket dödsfall som helst. Vi behöver upptäcka och fullborda allt som är oavslutat. Vi
behöver få sörja vår relation utan att det läggs någon värdering på vår sorg.
Även om det inte är ett eget djur som dör utan kanske en häst på ridskolan eller en katt
på äldreboendet, måste de människor som varit nära ges möjligheter att sörja. Ett fint
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exempel finns på gården Green Chimneys i New York, som vi skriver om i kapitel 2
Forskning. Eleverna kommer i kontakt med nästan alla sorters djur och förutom att
mata och sköta om dem får de även möjlighet att sörja de som dör.

”När någon av våra hästar dör skapar vi en minnesplats i deras box. Elever och personal
kan besöka boxen, antingen själva eller tillsammans med personal som stöd. Papper och
pennor finns tillgängligt för den som önskar skriva några ord till hästen och berätta om
sina känslor. Föremål med anknytning till den avlidna hästen finns också i boxen som en
påminnelse om allt som hästen under sin livstid bidrog till i vår verksamhet.”
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Foto: Pixabay/mkupiec7

7. Djurorganisationer i Sverige
Föreningslivet i Sverige skiljer sig en del
från övriga världen, ingen annanstans är
man så engagerad för sina intressen som
här, även om medlemsantalen generellt sett
minskar. Likaså har vi i Sverige ett gott
djurskydd, som i och med den nya
djurskyddslagen som trädde i kraft 1 april
2019 stärkts ytterligare, och vi tar i
allmänhet mycket väl hand om våra
sällskapsdjur.

Nedan har vi listat djurorganisationer och djurskyddsorganisationer, samt även ett antal
myndigheter med anknytning till sällskapsdjur. Det finns otaliga lokala
intresseföreningar, rasklubbar och medlemsorganisationer och här finns tyvärr inte
utrymme att lista alla. Vi har därför valt rikstäckande organisationer, från vilkas
webbsidor man kan få fram den klubb som bäst passar ens specialintresse och/eller
geografiska placering.

7.1 Intresseföreningar
Intresseföreningar hund:
Svenska Brukshundklubben
Svenska Brukshundklubben, SBK, är en ideell medlemsorganisation, specialklubb i
Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation. SBK har utbildat hundar och
förare sedan 1918. Man har idag omkring 60 000 medlemmar i närmare 300 lokala
klubbar runt om i landet. Man har även ras- och avelsansvar för ett tjugotal
brukshundsraser, till exempel tysk schäferhund, rottweiler och collie.
https://www.brukshundklubben.se
Svenska Hundklubben
SHK bildades 1912 under namnet Svenska Sällskapshundklubben men bytte till
nuvarande namn år 1984. Man har sju lokalklubbar och anordnar prov, utställningar och
utbildning för alla slags hundar.
https://svenskahundklubben.se
Svenska Kennelklubben
SKK – hundägarnas riksorganisation bildades 1889 och är idag en av Sveriges största
intresseföreningar med närmare 300 000 medlemmar, omkring 1 000 anslutna klubbar;
läns-, special- och rasklubbar, ett omfattande internationellt samarbete samt drygt 70
anställda på sitt kansli i Sollentuna.
https://www.skk.se/sv/
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Sveriges Hundungdom
Klubben är främst till för den som är mellan 6 och 25 år och är hela SKKs
ungdomsförhund.
https://www.skk.se/shu/
Sveriges Ledarhundsförare
Föreningen Sveriges Ledarhundsförare (SLHF) är en ideell förening som sedan
1977 arbetat för att främja användningen av ledarhundar för personer med
synnedsättning.
https://ledarhund.nu/
Skandinaviska Vård- och Terapihundsföreningen
SVTH är Nordens största branschorganisation för sociala tjänstehundar.
http://svth.se

Intresseföreningar katt:
SVERAK – Sveriges kattklubbars riksförbund
SVERAK bildades 1955 och är en ideell förening och den svenska centrala
organisationen av SVERAK-klubbar och enskilda klubbmedlemmar.
https://www.sverak.se
SNRF – Sveriges Nya Raskattförening
SNRF startade 1965 och arbetar för god katthållning, arrangerar föreningsmöten,
information och utbildning samt minst två internationella tvådagars utställningar
årligen.
https://www.snrf.org

Intresseföreningar häst:
Svenska Hästavelsförbundet
SH bildades 1985 och har ett trettiotal medlemsorganisationer som representerar
ungefär lika många raser. SH ska verka för att svensk hästavel ger sunda hästar med hög
brukbarhet inom alla användningsområden.
http://svehast.se
Svenska Ridsportförbundet
Verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och
tävlingsidrott samt sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering av hästar.
Förbundet har 900 föreningar och omkring 154 000 medlemmar
https://www.ridsport.se
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Sveriges Hästkörare
Föreningen Sveriges Hästkörare är en rikstäckande förening med fokus på hästkörning
och användning av häst i arbete. Bildades 1987 och har drygt 1 000 medlemmar.
http://www.hastkorare.se

Intresseföreningar övriga sällskapsdjur
Riksförbundet Sveriges 4H https://www.4h.se
Sveriges Akvarieföreningars riksförbund https://sites.google.com/view/sarfakvarist/startsida
Svenska Chinchilla avelsföreningen http://chinchilla.se
Svenska Hamsterföreningen http://www.hamsterforeningen.se
Sveriges Herpetologiska riksförening http://shr-herp.se
Sveriges Kaninvälfärdsförening http://www.skvf.se
Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund http://www.skaf.info
Sveriges Kaninhoppares Riksförbund http://skhrf.se
Svenska Marsvinsföreningen https://www.svenskamarsvinsforeningen.se
Svenska Musklubben https://svemus.weebly.com
Svenska Råttsällskapet https://svenskarattsallskapet.se
Riksförbundet Svensk Fågelhobby https://fagelhobby.nu
Sveriges Papegojförening https://www.papegojforening.se
Sveriges Tamfågelförening https://sverigestamfagel.se/om-foreningen/
Svensk Undulathobby http://www.suh.nu
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7.2 Djurskyddsorganisationer
Djurhemsförbundet
Är en intresse- och stödorganisation för sällskapsdjur och samlar seriöst arbetande
djurhem från Malmö i söder till Umeå i norr.
http://www.djurhemsforbundet.se
Djurskyddet Sverige
Opinionsbildar och påverkar politiker för att bland annat förbättra
djurskyddslagstiftningen. De lokala föreningarnas djurhemsverksamhet omhändertar
och omplacerar hemlösa sällskapsdjur.
https://www.djurskyddet.se
Svenska Djurskyddsföreningen
Är en av Sveriges äldsta djurskyddsföreningar. Man arbetar för ökad kunskap om djur,
djurskydd, djurhållning och lagar bland allmänhet, näringsliv och politiker bland annat
genom riktade informationsinsatser.
https://www.djurskydd.org
Svenska Hundskyddsföreningen
Ideell förening som bildades 1908 och bedriver via Hundstallet omplaceringsverksamhet i Stockholm och Skåne.
https://hundstallet.se
Svenska Hästars Värn
SHV är en ideell organisation som bildades 1993 och är Sveriges enda
djurskyddsorganisation för hästar. Man tar hand om vanvårdade hästar, rehabiliterar
dem fysiskt och placerar dem i foderhem.
https://shv.org/om-shv/foreningen/
World Animal Protection Sverige
Är en av världens största internationella djurskyddsorganisationer, med följande
prioriterade programområden: vilda djur, djur i samhällen, lantbruksdjur och
katastrofdrabbade djur.
https://www.worldanimalprotection.se
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7.3 Utbildning
Den som vill arbeta med djur kan redan efter grundskolan påbörja sin utbildning under
gymnasiet, till exempel Naturbruksprogrammet Djur. Därefter kan man vidareutbilda
sig vid universitet och högskolor eller gå särskild yrkesutbildning. Det finns även ett
flertal privata utbildningar i att trimma och klippa hundar, utbilda sociala tjänstehundar,
rehabilitering och omvårdnad, starta hund- eller kattpensionat, akupunktur, hundsim
mm mm.
Det råder brist på bland annat djursjukskötare och djurbranschen i stort är en växande
bransch enligt Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, och efterfrågan på utbildad personal
ökar stadigt. Den som är intresserad av ett specifikt yrke kan söka efter olika yrkes- och
intresseföreningar, till exempel Sveriges Hundfrisörer, Djurskyddsinspektörernas
riksförening och liknande för mer information.
Här nedan finns några användbara länkar:
Skolverket:
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-ochamnen-igymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp
%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DDJU%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5c
dfa92a3
Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, är ett nätverk för att främja utbildning och
rekrytering inom djurbranschen (utöver lantbruksdjur och häst)
www.djuryn.se
Naturbruksgymnasier:
https://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=470
https://www.gymnasium.se/sok/naturbruksprogrammet
Gymnasieutbildningar för dem som vill jobba med djur:
https://www.gymnasium.se/nyheter/inspiration/5-tips-djurutbildningar-13277
https://www.gymnasium.se/sok/djur
Studentum, djurutbildningar:
https://www.studentum.se/utbildning/djurutbildningar
Yrkeshögskoleguiden: https://www.yhguiden.se/utbildningskategori/djur-ochlantbruk
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Yrkeshögskolan: https://www.yrkeshogskolan.se/hitta-utbildning/sok/?area=lantbruk
Utbildningar inom djur och natur: https://allastudier.se/utbildningar/utbildningarinom-natur-och-djur
Komvuxutbildningar:
https://www.komvuxutbildningar.se/utbildning/komvuxutbildning-djurskotare
Folkhögskolor: https://www.folkhogskola.nu
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Djur och veterinärmedicin:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/amnen/Djur-ochveterinarmedicin/?gclid=Cj0KCQiA89zvBRDoARIsAOIePbBSdrDZzyKQPvPIEASuh_GIYZQFFKfRhlIymIp0TtyvtvEs_tws9YaAlpEEALw_wcB
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet: https://www.slu.se/utbildning/programkurser/program-pa-grundniva/djursjukskotare/
Högskoleguiden Studentum:
https://www.studentum.se/utbildning/educations?q=djur

Foto: Pixabay/Gellinger

Utbildningssidan, Studentmedia:
https://www.utbildningssidan.se/eg/sok/djurutbildning
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8. Manimalis nu, då och i framtiden
Manimalis grundades 1990 och var en av de första medlemmarna i den internationella
paraplyorganisationen IAHAIO. De första internationella konferenserna som
arrangerades på temat human – animal interactions, innehöll till största delen
föreläsningar av veterinärer, läkare och forskare som delade med sig av sina teorier och
rön. Allt eftersom djur i olika verksamheter blivit vanligare har också
sammankomsterna delvis ändrat inriktning och innehåll till att bli mer ett informationsoch erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker samt tillfällen att nätverka. Det
senaste exemplet är den stora konferens som IAHAIO arrangerar vart tredje år och som
2019 hade rubriken Science meets practice och sommaren 2019 är man medarrangör
till ett symposium i Warsawa. I nedanstående inlägg från Facebook informerar man att
symposiet vänder sig till forskare och praktiker inom AAI och kommer att ge fantastiska
möjligheter till diskussioner och debatt kring aktuella ämnen.

Manimalis har under sina trettio år bevakat ett flertal seminarier, föreläsningar och
konferenser, stora som små, svenska och internationella med målsättningen att samla in
så mycket information som möjligt som kan vara till gagn för alla i Sverige som arbetar
med djurassisterade interventioner. Tanken har också varit att samla in och sprida
information om djurens positiva inverkan till politiker och andra beslutsfattare, där det
ju inte räcker att vi berättar om enstaka goda exempel. Det krävs vetenskapliga bevis för
att det fungerar. Och nu finns överväldigande många bevis för detta!
För framtiden önskar vi att någon ska ta sig an ett projekt att räkna ut hur stora
besparingar samhället gör när man tar hjälp av utbildade hundteam eller bedriver andra
djurassisterade verksamheter. Vi vet att det är ett önskemål från alla i branschen,
oavsett var man bedriver sin forskning eller verksamhet.
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Vår förhoppning inom Manimalis är också att någon organisation har möjlighet att
fortsätta driva de frågor som vi inte kommit i mål med men som är av största vikt. Det
gäller framför allt nationella riktlinjer för lämplighetstester, utbildning och
diplomering/certifiering av såväl utbildare som utförare; främst då hund och förare.
En annan av Manimalis hjärtefrågor har varit människors rätt att ha sällskapsdjur i
livets alla skeden, från vaggan till graven. Som vi nämnt tidigare går attityderna till djur
inte bara åt det positiva, det finns starka intressen bakom olika typer av djurförbud. Det
är olyckligt om lycksökare i branschen gör så att alla som seriöst arbetar med
djurassistans möts av misstro och skepsis, vilket inte alls är otänkbart med dagens brist
på regler i branschen.

Barbro Beck-Friis är en pionjär inom området och en föregångare vad det gäller djur
inom vård och omsorg:
”Det bästa hos människan är hunden” säger en gammal doktor som under ett långt liv levt
bland människor och djur av alla de slag. Djuren har tidigt lärt mig att förstå mänskliga
relationer och beteenden – fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. De har lärt mig läsa
kroppsspråk, gett mig glädje, kärlek och sorg. De har också lärt mig något om livets
mening och ändlighet - att glädje betalas med sorg, att delad glädje är dubbel glädje och
att delad sorg är halv sorg.
Manimalis insats under 30 års tid är såväl enligt vetenskap som beprövad erfarenhet att
ha lyft fram och belyst sällskapsdjurens stora betydelse för gammal och ung antingen det
gällt vård och omsorg eller liv och död. Deras arbete att sällskapsdjuren har blivit ett
accepterat inslag i vården kan inte nog uppskattas liksom påvisandet av djurens unika
förmåga i samarbetet och kommunikationen för människans hälsa.
”Stundom bota, ofta lindra, alltid trösta” är läkarens mantra. Men vad är tröst? Ibland
kanske allt det ett älskat djur står för.
Barbro Beck-Friis
Professor, MD, PhD, VMD h.c
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8.1 Några röster om Manimalis
Manimalis har bett några personer som på olika sätt varit involverade i vår verksamhet
att säga några ord om då-, nu- och framtid.

IAHAIO is very saddened to learn that one of its longest-standing member organizations,
Manimalis, is closing. A key player in the field of human-animal interactions for over 30
years, Manimalis was headed by veterinarian, Ulla Björnehammar, who has now retired.
Ulla represented Manimalis in our annual general meetings and in our conferences in an
enthusiastic and passionate way. Under Ulla’s guidance, Manimalis was a strong voice in the
field, providing highly regarded reports on the status of HAI, the development of guidelines
and education, as well as hosting a very successful IAHAIO triennial in Stockholm in 2010,
which IAHAIO appreciated very much.
Organizations such as Manimalis are crucial for the advancement of the field and the
dissemination of important information and research about human-animal interactions, and
the closure of this wonderful organization will leave a big gap.
As we look to the future, it is so important that all of us in the field work together to attract
sponsorship and support for our work. Our successes are often under-estimated and not
widely known and we need to address this, drawing together the practical aspects of our work,
robust research studies and the corporate world to help support growth and sustainability.
We thank Manimalis and Ulla Björnehammar for their wonderful contribution to the field and
their legacy. We sincerely hope that their work can be continued by others and build on their
excellent foundations.
Prof.dr. M.J.Enders-Slegers, President IAHAIO
Jo-Ann Fowler, Director IAHAIO

”Agria är stolt för att sedan Manimalis start fått vara en del av den resa och det arbete som
Manimalis har gjort för att belysa sällskapsdjurens positiva effekt på människor. Manimalis
har stått för ett fantastiskt och viktigt arbete som förespråkare för ett ansvarsfullt djurägande
och för sällskapsdjurens betydelse i samhället.
Manimalis arbete har varit en viktig byggsten i Agrias mission om att skapa trygghet för djur
och människor och Agria kommer att fortsätta arbeta i Manimalis fotspår genom bland annat
Agrias forskningsfond samt genom det fortsatta arbetet i linje med Agrias mission.”
Patrik Olsson, Affärsområdeschef Sällskapsdjur
Agria Djurförsäkring AB
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Svenska Kennelklubben, SKK, och Manimalis har redan sedan organisationen bildades haft
ett nära samarbete. Då Manimalis kunnat inta en oberoende röst i den svenska debatten
rörande vikten av hund och andra sällskapsdjurs betydelse för oss människor har detta
samarbete hela tiden präglats av ömsesidigt nytta. Åtskilliga är de tillfällen när Manimalis
faktaredovisningar blivit viktiga bakgrundsbeskrivningar för exempelvis statliga utredningar
rörande hund, umgänget med media med mera.
SKK tog vidare en större roll i planeringen och genomförandet av konferensen People and
Animals for Life 2010 som arrangerades av Manimalis på uppdrag av den internationella
organisationen IAHAIO. Så även de senaste drygt fem åren där SKK förutom stödet kring
spridandet av kunskap även varit sekretariat för Manimalis.
Det är min förhoppning att behovet av en oberoende röst för våra sällskapsdjurs plats i det
svenska samhället tas upp i en ny form nu när Ulla väl unt beslutat sig för att dra sig tillbaka
och att även Manimalis som organisation sätter en punkt.
Ulf Uddman
VD SKK

Djur, en ovärderlig tillgång i äldreomsorgen
I allt fler äldreboenden finns nu hundar och katter, men även andra djur såsom
kinesiska höns, burfåglar, akvariefiskar och minigrisar. Manimalis med Ulla
Björnehammar i spetsen har här spelat en viktig roll i förmedlingen av den positiva
effekt som sällskapsdjur har på människors välbefinnande och livskvalitet, inte minst i
boendena för människor med demens eller multisjuklighet. Äldres känsla av ensamhet
minskar. Människor med demens blir lugnare, mer kommunikativa och mindre
aggressiva. De som är eller har varit passiva aktiverar sig i större utsträckning.
Bland de negativa effekter som framförs är risken för astma och allergi, olyckor med
djuren, spridning av zoonoser och rädsla för djur. Men de negativa effekterna går att
undvika. Om det vittnar personal på boenden där det finns djur. Som någon sa: ”Vi löser
de här problemen, krångla inte till det. Om ni tar bort djuren för oss, då får vi ett annat
arbetsmiljöproblem. Boende med demens blir så mycket oroligare och aggressiva då”.
Socialstyrelsen har givit ut en vägledning om vad man ska tänka på om man har hund i
äldreboendena (2014). Någon sådan finns däremot inte för katt. För katt föreligger en
brist på kunskap och litteratur. Nyligen har dock en intervjuundersökning utförts av
Susanne Gaje omfattande 30 intervjuer på äldreboenden med katt från Skurup i söder
till Skellefteå. Resultaten var både väntade och oväntade.
Bland de väntade resultaten var den hemtrevnad som en katt sprider. Katten kan avleda
oro hos de boende och vissa katter kan upptäcka allvarlig sjukdom och vaka vid den
sista stunden. Bland de oväntade resultaten var att förekomsten av allergi inte utgjorde
så svårt problem som framförts och att det praktiskt gick att lösa.
Det är uppenbart att djur kan spela en positiv roll i äldreomsorgen men fortfarande är
det vetenskapliga underlaget för svagt för att myndigheterna ska kunna gå ut med
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tydliga rekommendationer. Därför hoppas jag att äldreforskare kan ta sig an frågan om
djurens betydelse i äldreomsorgen, både för de boende och för personalen.
Till sist ett stort, varmt tack till Ulla Björnehammar som genom Manimalis brutit mark
för att djur ska kunna bli en ovärderlig tillgång i äldreomsorgen.
Barbro Westerholm
Riksdagsledamot (L)

Manimalis
We are deeply saddened to learn that the work of Manimalis may be coming to an end.
In 1992 Manimalis (founded in 1990 by Dr Ulla Björnehammar), along with our
organisation, The Society for Companion Animal Studies (SCAS), was a Founding
organisations of The International Association of Human-animal Interaction
Organisations, IAHAIO. The other founding organisations were AFIRAC, France; Delta
Society, Australia; Delta Society (now Pet Partners), USA; Dyrene Og Vi, Norway;
Forschungskres Heimtiere in der Gesellschaft, Germany; Human-animal Bond
Association of Canada; IEMT-Switzerland; IEMT-Austria and the Human-animal Study
Group, South Africa.
The Founding organisations can be very proud of what has been achieved to date. They
shaped the course, activities and scope of IAHAIO, now the leading organisation
advancing understanding of human-animal interactions (HAI). IAHAIO, through its
extensive membership is working to raise standards of practice in AAI globally. The field
is developing exponentially as health, social care and educational professionals learn
about the documented benefits of AAI and how this can be applied to help a wide range
of clients in diverse settings.
IAHAIO has created a unique transdisciplinary global network. From the handful of
Founding member organisations IAHAIO has grown to a membership of some 100
organisations, representing over 300,000 individuals drawn from all of the caring
professions. This creates a tremendous synergy through which serious human and
animal welfare issues may be addressed. The human-animal bond, Animal Assisted
Interventions and assistance dog programmes are now recognised as an important
aspect of One Health One Welfare.
In the early days there was some scepticism about the relevance of studying humananimal interactions, and also resistance to applying the findings to help clients through
Animal Assisted Interventions, then termed Pet Facilitated Therapy. However, through
our work, some facility managers appreciating that programmes were being carefully
planned with a transdisciplinary approach, permitted accredited animals to visit
patients. Very positive changes were witnessed in many clients, and subsequently these
were documented by researchers. AAI has now become the norm in many countries as a
result of organisations like Manimalis. The role of companion animals in supporting the
health of individuals and families is increasingly appreciated, as is their role in social
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capital to enable the creation of safer neighbourhoods. However, there is much still to be
achieved to ensure optimal human-animal interactions and this will require the
expertise from organisations such as Manimalis.
I came to know Dr Ulla Bjornehammar and Lena Heimlen through attendance at IAHAIO
conferences and can attest to their dedication, over many years, to disseminating
information about HAI research and to positively influencing attitudes. Ulla was one of
the first veterinarians to appreciate the power of the human animal bond and its
potential to improve the health and quality of life of both people and animals. And, very
importantly, she acted upon this to help others.
In 2010 Manimalis hosted People and Animals for Life, the 12th IAHAIO International
Conference on Human-animal Interactions. It was a stellar conference with outstanding
presentations and superb planning. The standout presentation for me was the plenary
by Professor Kerstin Uvnäs-Moberg on the Co-ordinating role of oxytocin. Her
presentation on the roles of oxytocin, which is elevated during human-animal
interactions, was illuminating and provided a key as to why pet owners were generally
healthier, especially in relation to cardiovascular health. During my veterinary training
we learned that oxytocin is key in parturition and lactation. Now we heard it was also a
key regulator of the cardiovascular system and also the bonding hormone, facilitating
trust and communication. This latter effect provided an explanation for the positive
socialising effects experienced when accompanied by animals in health and social care
facilities, especially evident when I visit prisons. The ISAZ Conference Cross cultural
Perspectives on human-animal interactions took place on the preceding day and was
also excellent.
The work of Manimalis has been of great influence in Sweden and beyond. We sincerely
trust that its work can continue under the auspices of another organisation. It is much
needed to help ensure optimal human and animal health and quality of life.

On behalf of the Board of The Society for Companion Animal Studies

Dr Elizabeth Ormerod BVMS CF
Chairman of SCAS
Vice President for membership, IAHAIO
Founder and Vice President Canine Partners, the UK assistance dog programme
Trustee of Our Special Friends
Recipient William F McCulloch Award for Excellence in Human-animal Interaction Practice
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Anna Scharin, PR-konsult på Svenska PR byrån och en av dem som under många år
hade uppdrag för Manimalis räkning och drev ett flertal viktiga frågor:
- HIS – Husdjuren i Samhället – så började Manimalis. Så många roliga projekt, så
många roliga bekantskaper. Vi skrev motioner, arrangerade pressträffar och
seminarier, skrev pressmeddelanden och rapporter och så var det möten, möten,
möten och alla var besjälade av att berätta om nyttan, glädjen och relationerna av
våra sällskapsdjur. Viktiga och stora frågor blev belysta och hamnade på många
beslutsfattares bord. Man kände att Manimalis gjorde skillnad!

Ceva Animal Health har i mer än 10 år haft ett fantastiskt fint samarbete med
Manimalis och dess eldsjäl och initiativtagare Ulla Björnehammar. Att arbeta "together
beyond animal health" är en av Cevas viktigaste hörnstenar och vision. Vårt samarbete
med Manimalis tillsammans med andra branschkollegor har inneburit att vi har kunnat
konkretisera hur vi också gör detta i vardagen. Att arbeta för att främja arbetet med att
djur och människor mår bäst tillsammans och att vi kan göra så mycket mer inom vård,
skola, psykiatri, äldrevård.
Manimalisrapporten har varit ett viktigt redskap i detta arbete för att peka på att det
finns väldigt mycket evidensbaserade studier och fakta som visar på att djur är positivt
och gör en stor skillnad för brukare/patient och bör därmed vara en naturlig del i dessa
verksamheter.
Ceva kommer fortsatt att stödja både konkreta verksamheter och studier som arbetar
för en implementering av ett förändrat synsätt, där djur skall vara en naturlig del i vår
vardag.
Ceva internationellt arbetar för att sponsra stora konferenser såsom IHAHIO årligen,
men även verksamheter som exempelvis Dog for Good i England mm.
En studie som ligger närmast i tiden för oss på Ceva Nordic är att sponsra ett projekt på
SLU, där man kommer att studera de ekonomiska och framförallt sociala vinsterna av att
arbeta med terapihundar avseende hemmasittande barn.
Ceva Nordic samarbetar sedan länge med Matilda
Ström hundbeteenderådgivare och hennes hund Busker
som gör ett fantastiskt jobb i Malmö kommun där de
arbetar med olika brukare utifrån deras vardagliga
behov.
Hundar gör inte hela världen - men de gör världen hel
Annika Kulle, Produktchef OTC

Foto: Ali Jihad

Ceva Animal Health AB
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8.2 Ordförandes tack!
Min förhoppning då jag startade Manimalis var att Sverige skulle bli ett mer
accepterande land när det gäller djur i olika sammanhang. I mitt dagliga arbete som
veterinär har jag under hela mitt yrkesverksamma liv sett hur mycket djuren betyder för
sina ägare och när jag fick höra talas om att man ute i världen, började forska kring just
detta blev det nästan som ett kall att försöka få ut information om de här viktiga rönen.
Universiteten i Göteborg och Uppsala var tidigt ute med egen forskning och på hästsidan
fanns träningsprogram för personer med förvärvad eller medfödd hjärnskada.
Professor emerita Barbro Beck-Friis är en av pionjärerna som under sin tjänstgöring
som läkare placerade ett akvarium i rummet där patienter placerades efter operation,
under stora protester att detta skulle vara ohygieniskt. När hon tjänstgjorde inom den
palliativa vården, fick hennes egna labradorer jobba tillsammans med henne för
patienters och anhörigas bästa.
Att driva de här frågorna politiskt har många gånger känts som ett Sisyfos-uppdrag…
Det finns dock några undantag i flera svenska kommuner och regioner. Barbro
Westerholm och Birgitta Ohlsson, båda från Liberalerna, har skrivit motioner och
propagerat för djur inom vård, skola och omsorg på riksplanet.
Under de här 30 åren har jag kommit i kontakt med många människor från världens alla
hörn; både de som helhjärtat hållit med mig och Manimalis och människor som av olika
skäl inte instämmer, rentav motarbetar allt det som jag genom Manimalis jobbar för:
djurens rättmätiga plats i vårt samhälle.
Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla som jobbat med mig under de här åren, ideella
krafter, sponsorer, konsulter, forskare, praktiker… ingen nämnd och ingen glömd. Med
gemensamma krafter har vi kommit långt, men vi har några viktiga frågor att lösa
framöver. Den eller de som har kraften att fortsätta Manimalis trägna arbete önskar jag
av hela mitt hjärta: Lycka till!

Ulla Björnehammar
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Författarens tack!
I arbetet med denna rapport har 350 – 400 personer bidragit med information i olika
omfattning via mail, telefon och personliga möten, antingen i sin yrkesroll eller som
ideellt arbetande, eller enbart av sitt stora intresse för våra sällskapsdjur.
Administratörer, veterinärer, professorer, politiker, företagare, forskare, lärare,
socialsekreterare, vård- och omsorgspersonal, hundförare, ryttare, fotografer… Ingen
nämnd och ingen glömd.
Till alla er vill jag framföra mitt varma tack!
Lena Heimlén

Författaren som ung hundägare. Foto: Monika Olsson
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Tidigare Manimalisrapporter
Intresserad av tidigare utgivna Manimalisrapporter? De som finns i elektroniskt format,
dvs från åren 2005, 2009 och 2017, kan laddas ner på Manimalis webbsida
www.manimalis.com.
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