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Yttrande, motion vårdhund ett läkemedel i äldrevården
Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att
1. avslå motionen om att utreda möjligheter för inrättandet av vårdhund i
Strängnäs kommun.
Beskrivning av ärendet

Marianne Andersson (C) m.fl. har till kommunfullmäktiges sammanträde den 27
mars 2017 lämnat in en motion om att utreda möjligheter för inrättandet av
vårdhund i Strängnäs kommun (KS/2017:234–034). Kommunstyrelsen har
lämnat motionen för yttrande till socialnämnden. Motionären anför att vårdhund
inom äldreomsorgen skulle vara ett bra och effektivt medel i rehabiliteringen av
bland annat demens och depression då individen tillsammans med hunden får
aktivera sig på olika sätt.
Vårdhund

Vårdhund är, enligt socialstyrelsens definition, en typ av tjänstehund som
används inom en vård- eller omsorgsverksamhet och som arbetar med flera
enskilda personer. Det finns olika benämningar; exempelvis vårdhund eller
terapihund. Hunden utbildats enligt Vårdhundskolans koncept och arbetar
tillsammans med sin förare, en person (ofta hundägaren) som utbildats för att
använda hela hundens potential till att öka personers välbefinnande och hälsa.
Hund och förare bildare ett vårdhundteam.
Beredning

Socialnämnden ser positivt på hundar inom vård och omsorg. Hundar används
alltmer som en del i behandling, träning eller för social samvaro inom vård- och
omsorgsverksamheter. Forskning pekar på att hunden kan ha stor betydelse för
hälsa och välbefinnande hos äldre så väl som yngre. Studier har bl.a. visat att det
kan finnas positiva effekter med vårdhund avseende psykisk ohälsa, bättre fysisk
rörelse, ökad social kontakt även minskad användning av lugnande och
smärtstillande medel.
Att införa vårdhund på äldreboende medför en stor satsning och kräver såväl
engagerad personal, lämplig hund som ekonomiska resurser. Hundarna ska alltid
arbeta med sin hundförare som då måste frikopplas från andra
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omvårdnadsuppgifter under den tiden. Det behöver även finnas någon som har
det övergripande ansvaret för vårdarhundarna och dess förare. Med tanke på
nämndens ansträngda ekonomiska läge och pågående besparingsåtgärder för
budget i balans, kan inte en utredning om införande av vårdhund motiveras.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kostnaden för att utbilda en vårdhund i kommunens regi uppgår till en kostnad
på ca 100 000 kr initialt, därefter en kostnad på ca 400- 500 000 kr per år. Den
största kostnaden är hundförarens lön därefter tillkommer
utbildning/information för enhetschefer, legitimerad personal och
omsorgspersonal samt vikariekostnader. En vårdhundförare ska även vara
vårdutbildad med minst två års yrkeserfarenhet. För att hunden ska vara behörig
att gå utbildningen ska den ha godkänt resultat på lämplighetstest för vårdhund.
Övriga konsekvenser

Flera olika regelverk är tillämpliga vid verksamhet med hund bl.a. när det gäller
miljö- och hälsoskydd, patientsäkerhet, arbetsmiljö, djur- och smittskydd. För
den verksamhetsansvarige handlar det om att beakta olika aspekter av kvalitet
och säkerhet. Det rör sig om säkerhet för såväl den enskilde som för personal och
andra personer som kan komma att vistas i eller besöka verksamheten. Det finns
även speciella kvalitets- och säkerhetsaspekter för verksamheten utifrån hundens
perspektiv, bl.a. när det gäller den plats där hunden vistas.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
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