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Hund og katt i sykehjem
– et bidrag i miljøbehandling?
Synser vi, ønsketenker vi eller
vet vi noe om effekten av å ha
dyr i sykehjem? Artikkelen viser
til en undersøkelse der omkring
90 prosent av sykehjemsledere
rapporterte om positive
virkninger på det sosiale miljøet.

Det har de siste årene blitt økt fokus på dyrs betydning
for menneskers helse og trivsel. Flere vitenskapelige
studier i utlandet viser at dyr kan bidra til å fremme både
psykisk og fysisk helse hos eldre på sykehjem. Ideen om
å bruke dyr som en ressurs innen pleie og omsorg ble
allerede beskrevet av Florence Nightingale (1820-1910),
hvor hun poengterte at «A small pet is often an excellent
companion for the sick, for long chronic cases especially.»
(1). På bakgrunn av de positive effektene dyr kan ha på
mennesket er det en stadig voksende interesse for dette
feltet, og mange ønsker å holde dyr på sykehjem. Ofte
dreier dette seg om bruk av dyreassisterte intervensjoner
med hund. Å bringe en hund inn på sykehjem kan skape
et miljø som er mer likt et hjemmemiljø, og være med på
å fjerne noe av det litt upersonlige preget et sykehjem
kan ha (2). Det samme kan gjelde en katt, som også er
lettere å holde.

Dyreassisterte intervensjoner
Når man snakker om dyreassisterte intervensjoner mener
man intervensjoner hvor man bruker dyr som del av en
behandling eller som miljøskaper på for eksempel
sykehjem eller andre institusjoner. Dyreassisterte
intervensjoner innbefatter blant annet dyreassistert
terapi og dyreassisterte aktiviteter. Dyreassistert terapi
(DAT) blir brukt om en målrettet intervensjon som er en
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integrert del av en behandlingsprosess. Terapien ledes av
en helsearbeider med spesialkompetanse og holdes
innenfor denne personens profesjon. Dyret som blir
benyttet tilfredsstiller spesielle kriterier og skal være
godt egnet til formålet. Dyreassistert terapi har som mål
å fremme bedring i menneskers fysiske, sosiale, emosjonelle og/eller kognitive funksjoner. Terapien kan utføres i
gruppe eller individuelt, og prosessen skal dokumenteres
og evalueres. Dyreassisterte aktiviteter (DAA) innebærer
at dyret bidrar som miljøskaper, og kan brukes av både
fagfolk og legfolk, for eksempel som besøksvenn på
sykehus og sykehjem, eller dyret kan være fastboende
på avdelingen. Ulike personer kan være involvert, i
motsetning til DAT, der én terapeut har hovedkontakten
med pasienten. Tiltaket kan bidra sosialt, motiverende
og utdannende og/eller som rekreasjon, og har ikke
spesielle mål (3).

Miljøterapi
Miljø skapes av de som er til stede innenfor en rom- og
bygningsmessig avgrensning. I sykehjem har personalets
holdninger og handlinger en avgjørende betydning i
miljøet. Vatne definerer miljøterapi som en praktisk
behandlingsmetode i psykisk helsearbeid som har fokus
på hvordan det fysiske og sosiale miljøet og ulike
arbeidsmetoder i et behandlingsmiljø kan fungere som
terapi (4). Fem terapeutiske funksjoner er beskrevet av
Gunderson (5) som viktige faktorer i miljøterapi:
1)	Beskyttelse, som refererer til omsorg, ivaretakelse,
trygghet.
2) Støtte, som innebærer å styrke selvbildet til de eldre,
og å øke velvære.
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3) Struktur, som betyr at miljøet skal være forutsigbart
med for eksempel fast program med tidspunkt for
aktiviteter og hvilke personer som vil være tilstede.

blant annet mindre smerte (7). I Italia, hvor det ble gjort
en studie av eldre på et sykehjem, viste det seg at
kjæledyrhold hadde en positiv effekt på beboernes
psykiske helse, spesielt symptomer på depresjon og
oppfattelse av livskvalitet (8). Hart beskriver et program
hvor frivillige besøkte et sykehjem med hundevalper. De
beboerne som var aktive med hundene, viste økt trivsel
og tilfredshet med livet, bedre sosiale interaksjoner, sosial
kompetanse og psykososial funksjon, og mindre grad av
depresjon sammenlignet med kontrollgruppen (9).
Flere studier har sett på effekten av dyreassistert terapi
med hund på agiterende atferd og aggresjon hos
personer med demens. I en pilotstudie utført av Richeson
ble det funnet statistisk signifikant nedgang av agitert
atferd og en økning av sosiale interaksjoner, målt før og
etter tre ukers daglig behandling med dyreassistert terapi
med hund overfor eldre med demens (10). I en studie
gjort av McCabe et. al ble det introdusert en fastboende
hund på skjermet avdeling for personer med demens.
Etter fire uker ble det funnet signifikant reduksjon i
atferdsforstyrrelser og uro på dagtid (11). I en annen
studie som benyttet observasjon for å undersøke sosial
atferd hos tolv pasienter med Alzheimers sykdom, viste
pasientene signifikant økning i verbal kommunikasjon,
smil og latter når hunden var til stede (12).

4) Engasjement, som å være interessert i pasientenes
hverdagsliv, ve og vel, og ha kunnskaper om hva som
er viktig for dem og bidrar til å stimulere deres
ressurser.
5) Gyldiggjøring, som er å vise de eldre respekt for egen
vilje og ønsker, akseptere og anerkjenne de eldre
uansett om de lykkes eller ei.
Dyreassistert terapi ser ut til å kunne fylle behovene for
sentrale områder og faktorer i miljøterapi som sosial
kontakt og mestring i relasjonen mellom beboerne og
dyrene.

Hund og katt som bidrag i miljøbehandling
Dyr kan stimulere mennesker til å være mer sosiale, og
det blir sagt at mennesker starter konversasjon, ler og
utveksler historier i større grad når en hund er til stede
(6). Mennesker som observerer dyr de føler seg trygge
på, og som har direkte fysisk kontakt med dyret kan få
senket både blodtrykk og hjertefrekvens (7). På institu
sjoner kan dyr virke avslappende på beboerne, beboerne
beveger seg mer, de får andre ting å tenke på enn
sykdommen, og de viser svakere sykdomssymptomer,

TABELL 1

Virkninger av hund og katt rapportert av lederne ved sykehjemmene
KATT
Positiv

Middels

HUND
Ingen

%

Middels
%

Ingen

Virkninger

%

%

Positivt for det sosiale miljøet

88,6

11,4

0,0

94,4

5,6

0,0

Negativt for det sosiale miljøet

3,6

0,0

96,4

0,0

0,0

100,0

Positive helsemessige virkninger

50,0

36,7

13,3

64,7

29,4

5,9

Negative helsemessige virkninger

3,7

3,7

92,6

0,0

0,0

100,0

Allergiske reaksjoner

%

Positiv

%

6,9

17,2

75,9

0,0

0,0

100,0

Bedre humør hos beboere

75,0

21,9

3,1

83,3

16,7

0,0

Fremmer sosial omgang

68,8

25,0

6,3

81,3

12,5

6,3

Bedrer kommunikasjonsevne

60,7

17,9

21,4

70,6

23,5

5,9

Ekstra arbeid for ansatte

19,4

16,1

64,5

6,3

12,5

81,3

Bedre humør for ansatte

50,0

37,5

12,5

70,6

23,5

5,9
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Resultater fra norske sykehjem
I en undersøkelse vi utførte blant ledere ved 282
sykehjem i Norge i 2010, viste det seg at 80 sykehjem
hadde dyr (13). Av disse hadde 35 sykehjem katt og 18
hund, mens 27 sykehjem hadde hund som besøksdyr.
Mange hadde også akvarium eller burfugl, og dette
utgjør det mer tradisjonelle dyreholdet på sykehjem.
Fjorten sykehjem brukte katten og 12 brukte hunden til
terapeutisk virksomhet, ikke bare som en miljøskaper.
Lederne ble bedt om å vurdere i hvilken grad dyrene
har virkninger (positiv, middels, ingen virkning) på
beboerne og ansatte i forhold til en rekke utsagn (Tabell
1). Effektene av katt og hund i sykehjem ble rapportert å
være entydig positive i forhold til det sosiale miljøet,
humør og i stor grad også helse. Dette møter utfordringene norske sykehjem har, da en betydelig andel av
beboerne har depressive plager og lidelser, kognitive
problemer og demenssykdommer hvor språkfunksjoner
kan være reduserte. Ofte ses også uro og aggresjon. I
tillegg viser vår undersøkelse at dyr i sykehjem bedrer
trivselen for de ansatte. Videre undersøkelser bør
gjennomføres hvor en måler effektene direkte på
beboerne.

Praktisk gjennomføring
Når man har bestemt seg for å bringe et dyr inn på
sykehjem, er det viktig at man på forhånd har tenkt
gjennom hvordan dette skal foregå og hva som skal være
hensikten med å ha dyret der.
• Det er viktig å informere både beboere, ansatte og
pårørende i forkant, slik at man er enige om å ha dyr
på sykehjemmet. Selv om man ser at en besøkshund
sprer glede både hos pasienter og ansatte, er de
fleste signifikante funn fra forskningen basert på bruk
av hund i dyreassistert terapi, det vil si at hunden
brukes som en integrert del av et behandlingsopplegg,
og at det dokumenteres og evalueres.
• Vurder å ha fastboende dyr som katt kun på enkelte
avdelinger om det oppstår motstand blant enkelte
beboere eller ansatte.
• For å kunne oppnå best mulig effekt er det viktig å
tenke gjennom hvilken form intervensjonen skal ha.
• Hunden som benyttes i intervensjonen bør være
vurdert egnet til bruk på sykehjem av en person med
formell faglig kompetanse. Det er viktig at hunden
som benyttes er selektert til dette formålet, og at den
innehar egenskaper som kontrollerbarhet, pålitelig
het, og forutsigbarhet. Den må også ha evnen til å
skape tillitt og trygghet, for på best mulig måte å
passe inn i miljøet på et sykehjem.
• En katt er lettere å holde enn hund som miljøskaper
og vekker mindre frykt hos beboerne. Katten må være
voksen, sosial og nervesterk.
• Det må være etablert gode rutiner for å gi dyret
optimal helse og velvære. God dyrevelferd er vesentlig
for at dyret skal kunne trives, jf Lov om dyrevelferd.
For at positive helseeffekter skal kunne oppstå
mellom dyr og menneske, er det en forutsetning at
forholdet er uten særlige problemer.
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• Risikohåndtering og forebygging bør også stå sentralt
med tanke på skader, allergi, og zoonoser (sykdom
mer som er overførbare mellom dyr og mennesker)
(14).
For dem som ønsker å sette seg mer inn i temaet, kan
siste utgave av fagboken til Aubrey H. Fine anbefales
(15).
ida@azs.no
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