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Landstingsstyrelsen

Motion 2009:21 av Lena Maj Anding m fl (MP) om projekt med djurstödd
terapi inom psykiatrisk verksamhet och beroendevård

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att ett projekt med djurstödd terapi inom psykiatrisk verksamhet och beroendevård inleds.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Landstingsstyrelsen anser att djurstödd terapi inom psykiatrisk verksamhet och beroendevård är ett intressant utvecklingsområde. Detsamma gäller för exempelvis geriatrisk verksamhet.
Det finns positiva erfarenheter med förbättrat hälsotillstånd och funktionsnivå hos
patienter med olika sjukdomstillstånd när djur har använts inom vård och rehabilitering. Det vetenskapliga stödet för de föreslagna åtgärderna inom psykiatrin är dock
svagt eftersom det finns så få studier genomförda. Det krävs fler vetenskapligt utvärderade försöksverksamheter innan behandlingen kan införas på bred front i sjukvården.
Om etiska aspekter och patientsäkerhetsaspekter tillgodoses så välkomnar Landstingsstyrelsen att fler försöksverksamheter med djurassisterad terapi och psykiatriska
signalhundar genomförs inom psykiatri, beroendevård och annan vårdverksamhet.
Det är angeläget att försöksprojekten genomförs med vetenskapligt stöd av t ex Cent-
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rum för Psykiatriforskning. Det kan när det finns tillräcklig evidens bli aktuellt att
utarbeta riktlinjer för djurassisterad terapi och användning av service- och signalhundar inom Stockholms läns landsting.

Torbjörn Rosdahl

Birgitta Rydberg

Hans-Erik Malmros
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Lena Maj Anding m fl (MP) har i en motion (bilaga), väckt den 9 juni 2009, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att landstinget
genomför ett eller flera projekt med djurassisterad terapi inom den psykiatriska vården och inom beroendevården i Stockholms läns landsting att landstinget undersöker
intresset för att stödja en försöksverksamhet med psykiatriska signalhundar i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet att det i samband med ovanstående projekt tas fram
riktlinjer för djurassisterad terapi och användningen av service- och signalhundar i
vården inom Stockholms läns landsting.

Yttranden har inhämtats från hälso- och sjukvårdsnämnden, patientnämnden och
Stockholms läns sjukvårdsområde varvid Stockholms läns sjukvårdsområde har avstått från att yttra sig.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 8 mars 2010 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 26 januari 2010 överlämnat förvaltningens
förslag (bilaga).
V-ledamoten deltog inte i nämndens beslut.

Patientnämnden har den 15 december, enligt förvaltningens förslag, avgett följande
yttrande.
”Patientnämnden är en instans dit patienter och anhöriga kan vända sig när problem
uppstått i kontakt med hälso- och sjukvården. Även om nämnden haft få ärenden
rörande synpunkter om att specifikt få djurassisterad terapi, har det ofta framkommit
önskemål om att inom den psykiatriska vården erbjudas andra behandlingsalternativ
än olika former av samtalsbehandling. Främst har anhöriga till barn som behandlas
inom Barn- och ungdomspsykiatrin framfört dessa önskemål.
Nämnden är positiv till att nya behandlingsformer prövas och speciellt om det enligt
motionärerna, via forskning i USA, har visat sig kunna bidra till att förebygga suicid,
minska symtom och behov av medicin.”

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 24 februari 2011.

