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Abstrakt/Inledning. 
 

Bakgrund och syfte: Animal-Assisted Therapy (AAT) står för en direkt och målinriktad 

intervention där hunden stimulerar till en fysisk, social, emotionell och/eller kognitiv 

funktionsutveckling hos patienten. Det är en dokumenterad och utvärderad process i USA 

som används av många professioner. Syftet med studien är att undersöka vad hunden kan 

tillföra den sjukgymnastiska rehabiliteringen i Sverige. Metod: En enkät med öppna frågor 

skickades ut till två sjukgymnaster, en rekreationsterapeut och en omsorgspedagog för att 

undersöka hur de använder hunden i aktivitet med rehabilitering av patienter. Resultat: Inom 

AAT brukas hunden främst som en motivations höjande faktor inom geriatrik, 

barnhabilitering, neurologiska sjukdomar samt vid traumatiska hjärnskador. Hunden nyttjas 

bland annat som ett komplement till sedvanlig sjukgymnastisk behandling. Genom olika 

mätverktyg, journalföring och film, dokumenteras och utvärderas terapeuternas behandlingar. 

Resultatet i denna studie överensstämmer med tidigare forskning inom AAT. 

 

Keywords: Animal-assisted therapy, interaction, motivation, rehabilitation. 
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1. Bakgrund 

  
Hunden har under tusentals år tjänat människans olika syften. Från mitten av 1900-talet har 

den blivit allt populärare som sällskap, trots att det bara är ett fåtal av de mest populära 

hundraserna som avlats i syfte att enbart glädja människan (1). De flesta hundar är framavlade 

för att utföra olika arbeten. Hundens olika egenskaper exempelvis vakt, spår, sök, vall, drag 

och jakt har fyllt speciella funktioner för människan och dessa rastypiska egenskaper går inte 

att ta bort, bara dämpa eller förstärka (1). Hunden används frekvent idag som ett 

arbetsredskap inom många olika områden, både inom fritids- och näringsverksamhet samt 

inom tjänstesektorn. Tjänstehundar nyttjas av polis-, tull- och militär där hundens sök- och 

vaktegenskaper kommer till sin rätt. Inom andra yrkesområden tillvaratas hundens luktsinne 

där exempelvis räddningshundar blivit ett verktyg för att rädda människor i nöd. Inom 

industrin används gashundar för att hitta ledningsläckor och inom andra verksamhetsområden 

tillkallas ”stolphundar” som markerar röta i telefonstolpar (2). Många gånger kan hunden 

arbeta både snabbare och mer kostnadseffektivt än många av de tekniska hjälpmedel som 

finns (2). Nya rön inom medicinen visar att hundens luktsinne även kan användas inom 

onkologin. Hunden kan från människans urin, känna lukten av cancer från blåsa och lungor 

med 41 % säkerhet enligt ny brittisk forskning (3), men även cancerogena ämnen från 

människors hud registreras av tränade hundar med nästan 100 procents säkerhet (4).  

  

Servicehunden används som hjälp åt människor med funktionshinder där hundens förmåga att 

öppna dörrar, stödja och dra ledsagaren i trappor nyttjas. Deras glädje med att hämta och bära 

saker i munnen blir till hjälp för brukaren (5). Servicehunden ger de personer med 

funktionshinder större möjligheter att välja olika arbetsområden. Hunden bidrar därmed till ett 

ökat självförtroende och fler sociala kontakter för individen samt blir potentiellt 

kostnadseffektiv för samhället då individen i fråga blir mer oberoende (6). I vissa delar av 

USA används hunden som en del av en terapiform inom kriminalvården, där de intagna får 

ansvara över hundarnas utbildning till servicehund (7). Hos en grupp kvinnliga interner som 

har medverkat i kriminalvårdens terapiform med servicehundar, framkom att självkänslan hos 

kvinnorna ökade och depressionen minskade (8).  
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Husdjuren ger många fördelar såsom kamratskap, skapar säkerhet och en känsla av att vara 

älskad (9). För barn i rullstol kan hunden bli ett sällskap som gör att de skrattar och pratar mer 

än barn utan hund och dessutom bidrar hunden till att de barnen blir mer socialt 

uppmärksammade (10). Sällskapsdjurets påverkan på äldre personer ger både fysiska och 

psykologiska fördelar samt förbättrar ADL förmågan då individerna blir mer aktiva (11). 

Förutom glädje förbättras det sociala umgänget och samtidigt kan hunden stimulera till ett 

förbättrat minne genom patientens direkta fokus på djuret (11). För de patienter som tappat sin 

syn- och hörselförmåga stimulerar interaktionen mellan individ och hund patientens övriga 

sinnen vilket gör att de bättre fungerar i sin vardagsmiljö (12). Äldre människor med husdjur 

tar bättre hand om sig själva, har bättre matvanor, är mer regelbundna med sin medicinering 

och har ett mer fysiskt aktivt liv jämfört med människor som inte har husdjur (11, 13). Det är 

också visat att hundar och andra sällskapsdjur bidrar till ett sänkt blodtryck vid beröring av 

djuret (14, 15, 16, 17). Dokumenterade positiva effekter av sänkta blodfetter hos patienter är 

också bekräftade hos individer där interaktion med djur förekommit (18). En studie visar att 

hundägare med en tidigare hjärtinfarkt har en lägre dödlighet ett år efter infarkten än de 

personer som inte hade en hund (19).  

 

Äldre människor drabbas ofta av konfusion vilket ofta kräver psykofarmaka då förvirringen 

ibland medför oro och agitation. Förutom medicinering anses det viktigt för patienten att 

befinna sig i en så lugn fysisk miljö som möjligt (20). Tidigare studier visade på hundens 

lugnande inverkan på sociala beteenden hos patienter med utvecklad Alzheimers sjukdom 

samt hos äldre dementa (21, 22, 23). Hundens närvaro ger ökad glädje samt förbättrar många 

sociala beteenden, bland annat taktil kommunikation, verbal förmåga och uppmärksamhet 

(24). Redan efter några veckors interaktion mellan den institutionaliserade patienten och 

hunden förändras beteendet på patienten avsevärt (21,25).  

 

För patienter och personal på ett vårdhem kan en hund förenkla relationen mellan patient och 

personal samt underlätta relationen mellan patienter och deras besökare då hunden blir ett 

gemensamt intresse och samtalsämne (26). Patienter med en lång och utdragen vistelse på 

sjukhus upplever ofta en stor stress (27). Tränade terapeutiska hundar används för att reducera 

patienternas stress preoperativt, motivera till en positiv attityd, främja postoperativ aktivitet 

och minska behovet av smärtstillande (28).  
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En kvantitativ studie från 2002 har gjorts med syfte att ta reda på effekterna av interaktionen 

mellan hund och barn med brister i social kommunikation och sociala färdigheter (29). 

Tillsammans med terapeuten utsattes barnet för tre olika försök där en boll, en leksakshund 

och en levande hund ingick som testmaterial. Studien avsåg belysa både beteenden och 

verbala uttryck hos barnen vid de olika försöken. Under interaktionen med den levande 

hunden uppvisade barnen mer lekfullhet, ökad fokus och en mer medvetenhet i sin sociala 

miljö (29). Positiva effekter av de speciella band som uppstår mellan barn och djur har även 

bekräftats hos barn med cancer och deras familjer, samt vårdgivarna i barnets närhet där 

interaktionen minskade den emotionella stressen och underlättade anpassningen till en 

psykologisk, fysisk och social terapi (30).  

 

Hundar började användas redan 1919 som terapi i USA för psykiskt sjuka patienter (31). Först 

på 1960 talet kom begreppet ”pet-therapy” där resultaten började dokumenteras inom 

forskningen och inom hälso- och sjukvården övervägdes en integration av terapin med legitim 

terapeutisk verksamhet. Under 1980-talet väcktes sjuksköterskornas intresse för pet-therapy 

inom omvårdnaden (31). I USA har numera användandet av hund i rehabiliteringssyfte blivit 

mer dokumenterat och utvecklats från tillfällig användning till en mer vetenskapligt utvecklad 

terapi (31). I England använde man sig av djur terapi redan 1792 inom psykiatrin och 

Florence Nightingale noterade år 1860 att en burfågel kunde vara den enda glädje som en 

invalid person kunde uppleva under flera års sängliggande (31,32).  

 

AAT används ibland som ett samlingsnamn för två olika begrepp. Det ena begreppet, Animal-

assisted activites (AAA), även kallat Animal-assisted intervention (AAI) eller “Pet therapy”, 

står för en specifik form av terapi där djuren används som sällskap för att förbättra patientens 

välmående. Denna terapi används inom många olika områden bland annat inom äldreboende, 

rehabilitering, akutvård, psykvård samt inom palliativ vård (33).  

 

Det andra begreppet AAT – Animal Assisted Therapy står för en direkt och målinriktad 

intervention, i vilket hunden är en väsentlig del i behandlingsprocessen inom hälso- och 

sjukvård av specialinriktad personal. Syftet med AAT är att stimulera fysiska, sociala, 

emotionella och/eller kognitiva funktionsförmågor (www.deltasociety.org).  
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AAT används på olika sätt, såväl individuellt som gruppbaserat. Processen är dokumenterad 

samt utvärderad och är en vanlig terapi form i USA som brukas av många läkare, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Även rekreationsterapeuter, lärare, 

socialarbetare, logopeder och psykiatriker nyttjar hunden inom det egna området 

(www.deltasociety.org). Hundar är de vanligaste djuren som nyttjas inom AAT då deras 

beteende är det mest förutsägbara och enklast att testa. Brukshundar, vallhundar och 

jakthundar utmärker sig inom terapiarbete men även om avel har en stor påverkan på 

beteendet är temperament och träning två andra viktiga faktorer för en bra hund inom AAT 

(34). För att utöva AAT krävs en utbildad hund med hundförare. Hundförarna arbetar med 

ansvariga terapeuter som sätter mål och leder AAT träningen samt utvärderar patientens 

framsteg. Alternativt kan de ansvariga terapeuterna arbeta med egna djur som inte 

nödvändigtvis behöver vara tränade (9). 

 

Det finns ungefär 2000 olika AAT program i USA och de vanligaste programmen är inom 

psykiatri och sjukgymnastisk rehabilitering (9,18). AAT ger psykologiska fördelar vilka 

omfattar ökad koncentrationsförmåga, minskad ångest under medicinska behandlingar, ökat 

kort- och långtidsminne, förbättrad begreppsförmåga och en ökad motivation att delta i 

terapeutiska aktiviteter (34). Studier om effekter av rädsla, oro och ångest visar att AAT ger 

en mätbar minskning vid rädsla, oro och ångest (37,38) hos patienter med AAT jämfört med 

patienter utan AAT. Skillnaden var dessutom statistiskt signifikant hos patienter med ångest 

(37).  

 

Sett ur ett sjukgymnastiskt perspektiv är hunden ett bra redskap för att förbättra styrka, balans 

och rörlighet hos patienter (33), dessutom reduceras medicinintag genom smärtavledning. 

Hunden ökar patientens fysiska förmåga, ökar kroppsmedvetenheten och ökar motivationen 

till egenträning (39).  

 

Hunden kräver en daglig aktivering, utfodring och omvårdnad som kan implementeras i det 

terapeutiska arbetet. För att aktivera hunden kan en lek med boll resultera i ökad balans och 

koordination för patienten. Kommunikation med en hund kan även innebära handsignaler för 

förbättrad motorik. Genom att borsta hundens päls ökas rörligheten såväl i fingrar som i 

handen (18, 39,40).  
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Hundar inom AAT är vana vid att arbeta med patienter i rullstolar, rollatorer och kryckor (41). 

Hunden väljs ut efter karaktär och utseende beroende på patientens rehabiliteringsbehov 

(40,42).  Labradorens goda egenskaper att apportera, kan användas till att hämta bollar som 

patienterna kastar. De rörelserna främjar patientens styrka och funktion (41). Den långa tjocka 

pälsen som Newfoundlandshunden har, ger en möjlighet för patienten att förbättra finmotorik 

och öka handledsstyrka genom att greppa en borste och arbeta igenom hundens päls. Med en 

pudel kan patienter motiveras till att gå hinderbanor som ökar individens rörlighet och balans 

(41).  Personer med ryggmärgsskador behöver träna balans och bålstabilitet och gör det 

genom att leka med hunden (42). Rehabiliteringen hos strokepatienter med afasi sker genom 

att patienten får träna verbala kommandon till hunden och resultatet blir att de ibland 

använder vissa ord som de inte uttryckt tidigare eller går en längre sträcka än de brukar, då 

patientens fokus ligger på hunden (42). Att rasta hunden ger en större motivation än en 

promenad runt kvarteret (42). 

  

AAT är en bred terapiform och riktar sig till många olika grupper såsom patienter med 

Alzheimers sjukdom, emotionella- och psykiska sjukdomar, vuxna och barn med Downs 

syndrom samt personer med CP skador, hjärnskador och nedsatt inlärningsförmåga (9). Ett 

flertal av dessa patientgrupper har skador på centrala nervsystemet (CNS) vilket resulterar i 

motoriska, sensoriska, kognitiva och perceptuella nedsättningar (43). 

 

Skador på CNS resulterar i neurologiska funktionsstörningar som exempelvis spasticitet, 

bortfallssymtom som exempelvis pareser, känselnedsättningar och försämrad koordination 

(20). Sådana funktionsstörningar försvårar samordnade rörelser över flera leder i 

extremiteterna (43). Andra bortfall är synnedsättningar och afasi medan retningssymtom 

kännetecknas av bland annat muskelkramper och parestesier (20). 

 

Personer som råkat ut för en skallskada kan få bestående hjärnskador (20). Vid måttliga 

skallskador förekommer ofta kognitiva och beteendemässiga störningar, som 

personlighetsförändringar eller aggressioner. Personen kan även få minskat omdöme och 

nedsatt minne (20). I vissa fall kan även depressiva symtom och sömn svårigheter förekomma 

(20).  
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Cerebral Peres (CP) är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn där det spastiska 

syndromet utgör 75 %. Hos dessa barn medför den motoriska funktionsnedsättningen problem 

i det neuromuskulära och skelettala systemet (44). Många barn drabbas av förvärvad 

hjärnskada beroende på sjukdom, skada eller trauma mot hjärnan där en störd motorisk 

funktion är det vanligaste symtomet. Detta innebär muskelsvaghet, förlamning och förändrad 

muskeltonus samt svårigheter med motorisk planering och apraxi (44). Dessa symptom ger 

även nedsatt koordination och barnet får därmed svårt att utföra isolerade rörelser (43,44). 

Även vissa kognitiva tillstånd som minnesstörning, försämrad simultankapacitet, bristande 

koncentration och uthållighet kan förekomma hos barn med CP skador (44). De kan även ha 

svårigheter med initiativförmågan eller vara mycket impulsiva. Även beteendemässiga 

tillstånd kan förekomma som ökad labilitet, rastlöshet och irritabilitet eller aggressivitet (44). 

Andra kognitiva tillstånd är språkliga störningar, afasi, försämrad perceptionsförmåga och 

spatiala problem som också i vissa fall kan uppstå (44). 

 

AAT är inte en terapiform för alla. Det finns vissa kontraindikationer. Personer med allergier, 

personer med hundrädsla, personer med öppna sår och aggressiva patienter bör inte vara i 

kontakt med hundar. Etiska aspekter med kulturella värderingar bör också beaktas 

(www.deltasociety.org). 

 

De patientgrupper som AAT riktar sig mot är vuxna och barn med neurologiska skador (9), 

med motoriska, sensoriska, kognitiva och perceptuella nedsättningar (43). Målen som AAT 

främjar är bland annat kognitiv- och psykologisk utveckling, fysisk förmåga och en ökad 

motivation (40). AAT är fortfarande relativt okänt i Sverige trots att den terapiformen brukas 

av många olika professioner i andra länder. Författarna till denna studie anser att AAT med 

hund är ett viktigt komplement vid sjukgymnastisk rehabilitering av barn och vuxna med 

funktionsnedsättningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

2. Syfte 
 

Syftet med studien är att ta reda på vad hunden kan tillföra den sjukgymnastiska 

rehabiliteringen i Sverige. 

 

Frågeställningar. 

 

1. Vilka erfarenheter har sjukgymnaster av metoden AAT när det gäller: 

A. patientgrupper 

B. patientbehandlingar 

C. behandlingens syfte 

D. mål och dokumentation av behandlingar? 

 

2. Vilka erfarenheter har andra professioner av metoden AAT när det gäller: 

A. patientgrupper 

B. patientbehandlingar 

C. behandlingens syfte 

D. mål och dokumentation av behandlingar? 
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3. Metod 
 

Eftersom AAT är en ganska okänd terapiform i Sverige valdes en enkät med öppna frågor 

(Bil.1,2,3) för att ge informanterna en möjlighet att beskriva sin arbetsmetod mer ingående. 

Dessutom var de flesta av informanterna inte svenskspråkiga. En enkät användes för att 

minimera risker för språkliga missförstånd mellan författare och informant.   

 

Informanter 

De fyra informanterna i denna studie var alla verksamma AAT utövare men hade olika 

professioner; två sjukgymnaster, en rekreationsterapeut samt en omsorgspedagog. Deltagarna 

som valdes ut kom från USA, Brasilien och från Sverige, beroende på att utövandet av AAT 

inom sjukgymnastisk verksamhet i Sverige är mycket ovanligt. Den geografiska spridningen 

bland utövarna resulterade i skilda användningstekniker och områden. En av sjukgymnasterna 

var verksam inom geriatrik och kom från Brasilien. Den andra sjukgymnasten var från USA 

och arbetade inom barnhabilitering. Rekreationsterapeuten var verksam i USA med fysisk, 

psykisk och kognitiv träning inom rehabilitering (www.recreationtherapy.com). 

Omsorgspedagogen var den enda som författarna genom litteratursökning fann i Sverige med 

arbetet förlagt inom LSS verksamhetsområde. Personen ansvarade för planering och 

utveckling av den funktionshindrades sysselsättning och stimulans under dagen. 

( www.gellivare.se/kommun/ifo/tjanster%202005). 

 

Procedur 

Med ett explorativt tillvägagångssätt, där syftet med undersökningen var att utforska ett 

problemområde med stora kunskapsluckor (45), började sökningen med att leta verksamma 

AAT utövare. Fackrepresentanter från Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) 

kontaktades, men utan resultat. Under slutet av vårterminen 2005 påbörjades Internet 

sökningar som skapade grunden för författarnas förståelse för hunden och dess 

användningsområden inom rehabilitering. För att finna vetenskapligt utformade studier inom 

AAT gjordes samtidiga sökningar via Sociomedicinska Bibliotekets databaser. Dessa 

sökningar ledde vidare till amerikanska hemsidor på Internet som gav nya sökord vilket i sin 

tur öppnade upp för åtkomsten av de verksamma terapeuter som arbetar med AAT.  
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Författarna kom i kontakt med AAT Professional Group som hjälpte till med att skicka ut 

allmänna förfrågningar i gruppen (Bil 4). Detta ledde till att två informanter erhölls. En 

mängd förfrågningar på engelska skickades även ut av författarna, både via e-mail och post, 

till olika sjukhus och organisationer verksamma inom AAT (Bil 4). Under sommaren 2005 

hittades på detta sätt en tredje informant. Litteratursökningen i Sverige resulterade i en 

personlig kontakt och en förfrågan (Bil 5). Alla svar som kom tillbaka granskades av 

författarna. Vissa av svaren exkluderades då utövarna enbart var verksamma inom Animal 

Assisted Activites (AAA) eller Animal Assisted Intervention (AAI) och inte Animal Assisted 

Therapy (AAT) vilket var författarnas inklusionskriterie. 

 

Under hösten 2005 skickades enkäter ut med öppna frågor på engelska, på svenska och på 

portugisiska (Bil.1,2,3) via e-mail. Alla informanter utom en, svarade på enkäten och 

returnerade den via e-mail inom fyra veckor. En påminnelse skickades ut till den informant 

vars enkätsvar saknades (Bil. 6), vilket ledde till att den enkäten returnerades två veckor 

senare.    

 

Enkäten utformades med två allmänna frågor utifrån profession och verksamma år inom 

AAT. Resterande frågor byggde på hundens användningsområden, terapeutens syfte, mål och 

dokumentation under behandling med AAT. Författarna gjorde en kategorisering av 

enkätsvaren i tabellform för att lättare bringa ordning i textmaterialet (46). Svaren översattes, 

tolkades och kategoriserades efter yrkesgrupper, erfarenheter av AAT, patientgrupper, 

patientbehandlingar, hundens användningsområden, behandlingens syften och mål samt 

dokumentation av behandlingar. Resultaten redovisas så att ingen enskild informant kan 

identifieras.  

 

Översättningen av de engelska enkätsvaren gjordes med hjälp av Norstedts språklexikon. För 

översättningen av portugisiskan fick författarna hjälp av en kamrat med portugisiska som 

modersmål. Bearbetning av informationen genomfördes i början av december 2005. 
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4. Resultat 
Resultatet av enkäten redovisas med sjukgymnasternas svar för sig och rekreationsterapeutens 

och omsorgspedagogens svar för sig.   

 

Sjukgymnast nr.1 är verksam i Brasilien. Informanten arbetar huvudsakligen i grupp med 

äldre personer. Hunden används huvudsakligen som motivationsfaktor för träning av fysisk 

och kognitivt arbete där utvärdering sker var sjätte månad. Sjukgymnast nr.2 är verksam i 

USA och arbetar på ett barnsjukhus med barnhabilitering. Hunden används främst som en 

motivationsfaktor och som ett alternativ till sedvanlig habilitering. Arbetet dokumenteras 

genom journalföring. 

 
Tabell 1.  Resultatet av arbetade år inom AAT, patientgrupper samt patientantal under behandlingstillfälle, syfte 
med behandling och hundens användningsområde samt mål och dokumentation av behandling. 
 
Yrke / Informant Sjukgymnast 1 Sjukgymnast 2 

Verksamma år inom AAT 
 

3 1,5 

Aktuella patientgrupper 
  

Äldre patienter Barnhabilitering 

Patientantal under 
behandlingstillfället 
 

I grupp max 10 deltagare i 
varje grupp. 

1 person / timme eller 2 
personer/timme. 
 

Hundens användningsområde 
inom verksamheten 
 

Motivationsfaktor för träning 
av fysisk och kognitiv 
aktivitet. 

Motivationsfaktor och som 
alternativ till sedvanlig habilitering. 

Syftet med behandlingen för 
aktuell patientgrupp 

 

Inom sjukgymnastik och 
kognitiv träning som 
motivationshöjande. 
Nå fysiologiska och 
psykologiska fördelar för 
institutionaliserade äldre. 
 

Två och trestegs kommandon, 
kroppskännedom, ögonkontakt, 
verbala kommandon, 
kroppsposition, rörelseträning för 
extremiteterna samt avledande 
övningar. 

Mål med behandlingen för  
aktuell patientgrupp 

Förbättrad livskvaliteten.  
Tillfredsställelse på ett fysiskt 
och känslomässigt plan- 
mentalt och socialt. 

Ökad tolerans minnesträning, 
rörelseträning, kroppskontroll. 

Mätverktyg/Dokumentation *MMSE (47), GDS (48), 
Tinneti gait and balance scale 
(49),  
Katz´ ADL skala (50). 

Journalföring 

Dokumentation/Utvärdering 
av aktuell behandling 

Fysisk aktivitet, daglig 
journalföring av grupp, En 
omfattande bedömning varje 
6 månader. 

 

* Mini mental State Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale (GDS), Tinneti gait and balance scale, 
Katz´ Activities of  Daily Living Index (ADL). 
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Rekreationsterapeuten är verksam i USA. Informanten arbetar inom neurorehabilitering och 

använder hunden till att förbättra aktuella funktionsnedsättningar hos patienter. Arbetet sker 

genom ett samarbete mellan olika professioner. Functional Independence Measure (FIM) 

används för utvärdering. Omsorgspedagogen är verksam i Sverige där hunden används till 

träning, sällskap och allmän stämnings- höjare för personer med förvärvad hjärnskada. Varje 

träningstillfälle filmdokumenteras. 

 
Tabell 2.  Resultatet av arbetade år inom AAT, patientgrupper samt patientantal under behandlingstillfälle, syfte 
med behandling och hundens användningsområde samt mål och dokumentation av behandling. 
 
Yrke / Informant 
 

Rekreationsterapeut Omsorgspedagog 

Verksamma år inom AAT 
 

7 1,5  
 

Aktuella patientgrupper 
  

Traumatic Brain Injury (TBI), 
Neurologiska funktionsstörningar. 

Personer med förvärvad 
hjärnskada, svårigheter med 
balans, koordination, samt stora 
kognitiva 
funktionsnedsättningar.  

Patientantal under 
behandlingstillfället 
 

Grupper med samma symtom för 
en ökad sammanhållning och 
känslan att inte kämpa ensam. 

Individuellt 

Hundens användningsområde 
inom verksamheten 
 

Förbättra aktuella 
funktionsnedsättningar hos 
patienter. Ett samarbete mellan 
olika terapier.  

Träningspass, sällskapsdam och 
allmän stämnings- höjare. 

Syftet med behandlingen för 
aktuell patientgrupp 

 

Nå gemensamt fastställda mål. 
Avleda uppmärksamheten och 
”distrahera” patienten. 
Uppmuntra till glädje, träna tal 
och uttal, rörelser för övre och 
undre extremiteter och 
kroppskontroll. Fingerfärdighet, 
balans, koordination och 
uthållighet. 
 

Kognitiv träning, ökad fysisk 
aktivitet, motivation samt 
igångsättare. 
Erbjuda en ny stimulans som ett 
komplement till de aktiviteter 
som redan finns. 

Mål med behandlingen för  
aktuell patientgrupp 

Ett förbättrat fysiskt resultat 
genom ett samarbete med andra 
terapeuter och hunden.  

Minnesträning för att komma 
ihåg övningens utförande och i 
vilken ordningsföljd.   

Mätverktyg/Dokumentation *FIM (51). Filmdokumentation vid varje 
träningstillfälle. 

Dokumentation/Utvärdering 
av aktuell behandling 

Dokumentation av varje individ: 
intryck, deltagande, rörelse och 
uthållighet. 

Regelbunden dokumentation. 

* Functional Independence Measure (FIM). 
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5 a. Metoddiskussion 
 
Sökningar 

Beroende på att författarnas förkunskaper om AAT var ringa användes en exploratorisk 

sökningsmetod. Det tog lång tid innan ämnet kunde greppas och sökningar efter verksamma 

AAT utövare kunde påbörjas.  

 

Urval 

Från början var författarna av denna studie intresserade av AAT för barn och det 

informationsbrev som skickades ut riktade sig till sjukgymnaster inom barnhabilitering. Med 

anledning av att fanns så få studier om AAT inom barnhabilitering ändrades syftet med 

studien till rehabilitering inom AAT för både barn och vuxna då litteraturutbudet var större 

inom rehabilitering. Tiden för att göra en ny förfrågan inom rehabilitering räckte tyvärr inte 

till och författarna nöjde sig med de informanter som redan hade svarat. Då avsikten med 

studien är att ta reda på vad hunden kan tillföra den sjukgymnastiska rehabiliteringen i 

Sverige skulle därför resultaten ha varit mer övertygande om informantantalet hade varit 

större. De skilda patientgrupperna inom informanternas olika verksamhetsområden har dock 

gjort studien relativt innehållsrik.  

 

Enkät 

Enkätutskick valdes istället för intervjuer då eventuella missförstånd skulle kunna uppstå på 

grund av språket. Alla engelska enkätsvar kunde översättas till svenska av författarna med 

hjälp av lexikon. Den brasilianske sjukgymnastens enkätsvar översattes med hjälp av en 

portugisisktalande person då det nationella språket i Brasilien är portugisiska. Enkäten bestod 

av öppna frågor för att författarna önskade få en förklaring på hur hunden används av 

terapeuten inom det egna verksamhetsområdet. De manliga informanterna gav korta 

förenklade svar medan kvinnornas svar var mer genomtänkta och välstrukturerade. Om 

enkätens utformning delvis varit sluten kunde kanske svaren ha blivit mer entydiga.  
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5 b.  Resultatdiskussion 

 
Resultaten från denna studie överensstämmer med tidigare studier om AAT. Terapin tillämpas 

som en motivationshöjande faktor och är ett komplement till sedvanlig sjukgymnastisk 

behandling inom geriatrik, barnhabilitering, neurologiska sjukdomar samt traumatiska 

hjärnskador.  

 

Genomgående använder informanterna i denna studie hunden som en motivationsfaktor för 

respektive patientgrupp (Tabell 1,2). För att få en uppfattning om varför AAT används till just 

dessa patientgrupper tittade författarna på de likheter som fanns mellan grupperna. Alla 

patienter som informanterna i denna studie arbetar med, är motivationskrävande 

patientgrupper med koncentrationssvårigheter, motoriska funktionsnedsättningar och 

kognitiva problem (Tabell 1,2). Dessa tillstånd är gemensamma nämnare inom geriatriken och 

akuta eller successivt påkomna neurologiska skador. Kognitiv- och psykologisk utveckling, 

fysik förmåga och ökad motivation är de mål som AAT främjar (www.deltasociety.org), 

vilket bekräftas av resultatet i denna studie.  

 

Det är känt att det sker en nedsättning av kognitiva funktioner vid hög ålder och äldre 

personer får en minskad stresstolerans. Muskelvolym och styrka avtar, likaså reduceras 

snabba rörelser, balans, koordination och finmotorik (20). De åldrandes 

funktionsnedsättningar beror många gånger på en involutionsartrofi, det vill säga en 

degeneration av kroppen, som orsakas av minskad fysisk aktivitet och sjukdom (52). Därför är 

det viktigt att stimulera äldre till olika former av fysisk aktivitet vilket är en viktig del i 

geriatrisk rehabilitering (52). Då studier visar att äldre människor med husdjur är fysiskt mer 

aktiva jämfört med människor som inte har husdjur (13,11), kan en terapiform där hunden 

ingår, således motivera individen till aktivitet. Speciellt intressant blir AAT för de äldre 

människor som i tidigare år haft hund och varit fysiskt aktiva. 

 

Inom neurorehabilitering blir syftet med rehabiliteringsprocessen att bibehålla sviktande 

funktioner så långt som möjligt vid kroniska och progressiva sjukdomar. Vid en traumatisk 

hjärnskada blir istället syftet att formulera mål utifrån graden av symtom (20). 
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Rekreationsterapeuten tillsammans med sjukgymnast nr. 1 arbetar med patienter i grupp till 

skillnad från de andra två informanterna (Tabell 1,2). Rekreationsterapeuten anser att det ger 

en känsla av att inte vara ensam med kampen att bli bättre samt att det förbättrar patienternas 

sammanhållning (Tabell 2). Varför sjukgymnast nr. 1 arbetar med patienter i grupper framgår 

inte av svaret (Tabell 1). Rekreationsterapeuten är den ende av våra informanter som belyser 

betydelsen av ett samarbete mellan olika terapeuter (Tabell 2). Som blivande sjukgymnaster 

anser författarna att samarbetet mellan olika professioner är en mycket viktig del i arbetet med 

AAT. Ett rehabiliteringsteam bestående av läkare, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och 

logoped kunde vara ett alternativ beroende på vilka mål och syften man har med 

rehabiliteringen. 

 

Gångträning har visat sig ge förbättrad balans efter en tids träning hos kroniska patienter med 

hemiplegi efter stroke, (53) och likaså har gångträning en positiv effekt på vissa barn med 

olika CP skador (54). Att hitta lämpliga aktiviteter som motiverar barnet är en nyckel i 

behandlingsarbetet, både med lagom svårighetsgrad, där barnet utmanas och stimuleras, till att 

lyckas med uppgiften. Kunskapen om barnets begränsningar och förutsättningar gällande 

styrka, ledrörlighet, balans och förmåga att kontrollera rörelser är viktigt för att hitta passande 

aktivitet. Målsättningen med det motoriska lärandet för barn skall vara tydlig, meningsfull och 

rimlig, men inte allt för enkel att uppnå (44). Ur sjukgymnastiskt perspektiv kan således en 

hund vara roligare och mer motiverande än ett gångband då målet blir att rasta hunden istället 

för att träna.  

 
Den drastiska förändringen av tillvaron och framtidsplaneringen som sker hos en människa 

efter en akut eller successivt påkommen neurologisk funktionsnedsättning kan ge en reaktiv 

depression och skapa passivitet och bristande engagemang i rehabiliteringsarbetet (20). Det 

bristande engagemanget borde, enligt författarna, vara en viktig del att tänka på när det gäller 

planeringen av lämplig rehabilitering. Alla de informanter som deltagit i denna studie 

beskriver just motivationen som en viktig del av hundens användningsområde (Tabell 1,2). Ur 

ett sjukgymnastiskt perspektiv kan AAT därför vara ett alternativ till sedvanlig 

sjukgymnastisk behandling där syftet är att förbättra fysiska funktionsnedsättningar genom 

rörelser, kroppskontroll, balans, uthållighet, koordination och fingerfärdigheter inom 

neurologisk rehabilitering (Tabell 1,2). 
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För patienter med förvärvad hjärnskada kan hunden fungera som ”sällskapsdam och allmän 

stämningshöjare” enligt omsorgspedagogens erfarenhet (Tabell 2), vilket, enligt författarna 

inte passar syftet till den sjukgymnastiska verksamheten. Omsorgspedagogen använder även 

hunden till patienter med kognitiva problem (Tabell 2), vilka främjas med AAT (33,34).  

 

Sjukgymnast nr. 1 arbetar inom geriatrik (Tabell 1). Hunden används för träning av fysiska 

och kognitiva aktiviteter (Tabell 1), men av svaret framgår dock inte huruvida patienterna är 

dementa eller inte. En intressant studie från Japan visade att äldre svårt dementa 

kommunicerade och vårdade en utklädd robot, i tron att den var ett barn eller en riktig hund 

(55). Författarna ifrågasätter därför AAT inom sjukgymnastik vid mycket svår demens. 

Studier visar emellertid att hunden har lugnande inverkan hos patienter med utvecklad 

Alzheimers sjukdom samt hos äldre, svårt dementa (21,22,23), vilket då inte helt 

överensstämmer med den japanska studien (55).  

 

Till skillnad mot äldre, svårt dementa, är AAT ur ett sjukgymnastiskt perspektiv, en 

motivationshöjande faktor och ett alternativ till sedvanlig behandling inom barnhabilitering 

(Tabell 1). En studie bekräftar att barn med utvecklingsstörning blev både lekfullare och mer 

fokuserade efter lek med en riktig hund jämfört med lek med en boll eller ett kramdjur (29). 

Barn får sensoriska impulser via lek, vilket behövs både för motorisk och känslomässig 

utveckling. De barn som har neurologiska problem måste uppmuntras till lek (56). En 

lustfylld träning kan motivera barnet till att utveckla sin motoriska förmåga (Tabell 1). 

 

Alla informanterna i denna studie använder hunden för fysisk träning av sina patienter (Tabell 

1, 2). Rekreationsterapeuten anger att patienterna tränar rörelse och kontroll i övre och undre 

extremiteter, fingerfärdighet, balans, uthållighet och koordination (tabell 2). Den vanligaste 

formen av att träna koordination inom sjukgymnastik, sker via repetitiva rörelser, funktionella 

uppgiftsorienterade övningar eller diagonala rörelser (57). Promenader är repetitiva och består 

av diagonala rörelser som utvecklar koordination hos personer med neurologiska skador. 

Sjukgymnast nr. 1 kan man förmoda, efter att tagit del av de mätinstrument som används, anta 

att hunden används till att träna patienternas gång och balans (Tabell 1). För en god balans 

krävs både postural kontroll och god gångförmåga (57). Sjukgymnast nr. 2 anger 

rörelseträning och kroppskontroll som fysiska mål (Tabell 1). Omsorgspedagogen använder 

uttrycket ”fysisk träning” och beskriver patientgruppen fysiskt funktionsnedsatta med 

svårigheter med balans, koordination och motorik (Tabell 2).  
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Alla, utom sjukgymnast nr. 2 anger hur de dokumenterar sina behandlingar (Tabell 1,2). Av 

de erfarenheter författarna har av rehabilitering, är AAT en ovanlig behandlingsform i Sverige 

och det är därför mycket viktigt att dokumentera alla effekter terapin ger. Precis som 

sjukgymnast nr. 1 bör, enligt författarna dokumentationen ske med valida mätinstrument för 

att få en så säker bedömning som möjligt (Tabell 1). Många sjukgymnastiska träningsprogram 

inom neurologisk rehabilitering saknar vetenskaplig grund men utgår från många omfattande 

och värdefulla praktiska erfarenheter (20). Det borde, enligt författarna, även betyda att de 

erfarenheter som finns inom AAT torde ligga till grund för ett nytt tänkande och erbjuda 

många alternativa behandlingar inom neurologisk rehabilitering.  

 

Alla mål inom rehabiliteringen av personer med neurologiska skador, måste utgå från 

patientens personliga förutsättningar och omfattar en bedömning av aktuell funktionsstörning, 

förmåga och livssituation (20). Förbättrad livskvalitet, fysisk och känslomässig 

tillfredsställelse både mentalt och socialt, ökad tolerans, ökade minnesfunktioner, bättre 

rörelse samt bättre kroppskontroll är de mål de olika professionerna har med AAT i denna 

rapport (Tabell 1,2). Studier som författarna tagit del av visar att hunden är ett redskap som 

uppskattas av många. Hunden ger patienterna en ny slags input och stimuli och träningen blir 

kravlös då hunden uppskattar ”leken” oberoende av vem som än utför den. Hunden lockar till 

fysisk kontakt och motiverar patienten att röra sig med hunden då den tar över rollen som 

terapeut (42), samtidigt som hunden har en lugnande effekt på många patienter med 

beteendeproblematik (21,22,23). Ur svaren från några av informanterna i denna studie 

framkommer det att hunden är en viktig faktor för motivation och uppmärksamhet både vad 

gäller minnesträning som rörelseträning (Tabell 1,2). Därför kan, enligt författarna hunden 

användas av sjukgymnasten som ett verktyg vid behandling som utgår från uppgiftsorienterad 

träning vilket används inom barnhabilitering, geriatrik såväl som vid neurologiska sjukdomar.  

 

Hunden är ett verktyg inom AAT, men är fortfarande en levande varelse med olika egenarter, 

vilket bekräftas i en studie som visar att förändringar i beteende hos vuxna hundar kan 

indikera en emotionell stress (58). För att skydda både hunden och patienten inom AAT krävs 

av den orsaken, en utbildad hund med en hundförare som känner till hundens olika 

kroppssignaler (9).  

 

En av de få kvantitativa artiklar som författarna hittade syftade på att utvärdera beteendet hos 

14 barn med uttalad psykisk utvecklingsstörning och med andra diagnoser efter AAT under 8 
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veckor (59). Barn med aggressivt beteende ska under inga omständigheter vara i nära kontakt 

med en hund. I studien, (59) hade inte personalen informerats om detta varvid barnen vid 

vissa tillfällen, medvetet försökt skada hunden. Enligt författarna visar även den studien på 

vikten med att hunden hanteras av en kunnig hundförare vid AAT. 

 

Risken för smittoöverförda sjukdomar mellan hund och människa är relativt liten. Riskerna 

för olyckor med otränade djur och okunniga förare är betydligt större (39). Speciella riktlinjer 

för patienturval, djurgallring och handhygien för personalen kan hjälpa till att minimera 

farorna (39). Innan besöksdjuren får komma in på sjukhusen måste de vara vaccinerade och 

ha badats. Hunden måste hållas kopplad i kort koppel och alltid i sällskap med tränad personal 

(34). Strikta linjer och procedurer kan förhindra problem och obefogad oro vad gäller djur på 

sjukhus (34,36). I Sverige är det strikta regler för hygien på sjukhusen och författarna tvivlar 

på att något sjukhus idag skulle släppa in en hund, trots de strikta regler som gäller för 

hundarna inom AAT, vilket försvårar ett engagemang av interaktion mellan patient och hund. 

 

De flesta artiklar som denna studie refererar till, kommer från USA. Studierna är oftast 

kvalitativa och beskriver de fysiska fördelarna som AAT bidrar till, när det gäller förbättrad 

styrka, balans och rörlighet (18, 27, 32, 33, 34, 39, 40, 42, 41). Enligt författarna till denna 

studie, behövs fler kvantitativa studier, som genom valida mätinstrument, undersöker nyttan 

av AAT för patienter med nedsatt fysisk eller kognitiv funktion, där koncentration, 

koordination, balans och rörlighet utvärderas.  

 

6. Slutsats 
 
Animal-Assisted Therapy står för en direkt och målinriktad intervention där hunden används 

som en motivationsfaktor för patienter inom barnhabilitering, geriatrik och neurologi med mål 

som främjar bland annat kognitiv- och psykologisk utveckling, fysik förmåga och ökad 

motivation. Hunden inom AAT, kan således tillföra en ny stimulans som ett komplement till 

de aktiviteter som redan finns inom den sjukgymnastiska rehabiliteringen i Sverige. 
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      Bilaga 1 

 
Frågor till AAT-utövare 
 
Nedanstående frågor är till för att få en uppfattning om hur ni arbetar med AAT (Animal 
Assisted Therapy). Vi vill att ni utvecklar svaren så att vi kan få en djup och ökad förståelse 
kring ert arbetssätt.  
 

1. Vilket yrke har du? 
2. Hur länge har du arbetat med AAT? 
3. Hur använder du hunden inom din verksamhet? 
4. Hur planerar du din behandling: 

 
A. för varje behandlingstillfälle, 
B. under hela behandlingsperioden, 

 
Gällande: 
 

1. Syfte 
2. Målplanering 
3. Dokumentation/utvärdering?  

 
 
Du får gärna komplettera med frågor/svar som du anser relevanta för att vi ska kunna förstå 
hur man arbetar med hunden inom din verksamhet. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Ann-Charlott Ölund and Pernilla Persson, 
annolu-3@student.ltu.se         
perpes-3@student.ltu.se 
 
Handledare: Inger Jacobson RPT, MSc 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Divisionen För Hälsovetenskap                          
Luleå Tekniska Universitet 
Hedenbrovägen 
S - 961 36 Boden 
inger.jacobson@ltu.se 
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Bilaga 2 
Questions to AAT-Practiser 
 
The questions below will help us to gain a apprehension about your work with AAT 
We therefor wish you to answer as precise as possible to help us to get a deep and increased 
knowledge concerning your methods.  
 
 

1. Which kind of profession/education do you have ? 
2. For how long have you been working with AAT? 
3. How do you use the dog within your activity? 
4 How do you arrange your treatment: 

 
a) Each treatment 
b) During the whole period of treatments 

 
Please describe how you think and try to work concerning; 
 

1. Purpose of treatment? 
2. Reach a certain goal? 
3. Documentation/evaluation?  

 
Please, feel free to supplement all our questions in order for us to better understand how the 
dog is used by you in your AAT activity. 
 
 
 
 
Best regards, 
  
Ann-Charlott Ölund and Pernilla Persson, 
annolu-3@student.ltu.se         
perpes-3@student.ltu.se 
 
Tutor: Inger Jacobson RPT, MSc 
Institution of Health science 
Division of Physiotherapy                          
Luleå University of Technology 
Hedenbrovägen 
S - 961 36 Boden 
inger.jacobson@ltu.se 
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Bilaga 3 
Perguntas sobre a terapia auxiliar de animais 

 
As perguntas abaixo mencionados são para eu ter uma idea de como vocês trabalham com a 
prática de terapia auxiliar de animais (TAA). Nós pueremos que vocês desenvolvem as 
respostad de maneira que nós poderemos ter uma idea prófunda e aumtar a nossa 
compreensão sobre a sua maneira de trabalhar. 
 

1.Qual é a tua profissão? 
2.Quanto tempo já trabalhaste com a TAA? 
3.Com é que usas o cão na tua actividade profissional? 
4.Como é que planeas o tratamento: 

 
A. a cada momento de tratamento, 
B. durante todo tempo de tratamento, 

 
No que qia respeito a: 
 

1.Objectivo do tratamento 
2.Meta 
3.Documentacão/avaliacão 

 
 
Tu podes de boa vontade completar com peruntas/respostas que tu achas que são importante 
para nossa compreencão sobre o método de trabalho com o cão dentro da tua actividade 
profissional. 
 
 
 
Saudacões fraternais 
 
Ann-Charlott Ölund and Pernilla Persson, 
annolu-3@student.ltu.se         
perpes-3@student.ltu.se 
 
Handledare: Inger Jacobson RPT, MSc 
Institutionen för Hälsovetenskap  
Divisionen för sjukgymnastik                         
Luleå Tekniska Universitet 
Hedenbrovägen 
S - 961 36 Boden 
inger.jacobson@ltu.se 
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Bilaga 4 
 

To whom it might concern,          
 
 
Animal-Assisted Therapy (AAT) is a therapy used by physiotherapists, as well as other 
medical personnel, to stimulate the patient to practice and improve different skills such as 
balance and motor control. In Sweden AAT is not yet established and knowledge, on national 
level, concerning this form of therapy is hard to find. 
 
As students, studying to be physiotherapists at Luleå University of Technology in Sweden, we 
have been interested in this form of therapy and would like to study it further. During this last 
semester we will therefore do a minor science resurge project and the aim of this project will 
be to investigate Animal-Assisted Therapy from a physiotherapeutic point of view.  
Our desire with this study is to inform physiotherapists in Sweden about AAT and to 
encourage them to try, develop and study scientifically this form of therapy.  
 
Since our science project concern the use of dogs within physiotherapy treatment for children,  
it would be of outmost concern to get in contact with physiotherapists with deeper knowledge 
and clinical experience in working with interaction between children and dogs. How are the 
dog used to assist the child in habilitation/rehabilitation, in what extent is the dog used, size 
and type of dog and are there any documented results?  
 
During our international literature studies we have come across your name. Therefore we 
kindly ask you to contact us if you do have any information about AAT or if you know 
anyone else that practices this form of therapy. Our mail addresses are shown below. 
 
Best regards, 
 
 
Ann-Charlott Ölund and Pernilla Persson, 
annolu-3@student.ltu.se  
perpes-3@student.ltu.se 

 
Tutor: Inger Jacobson RPT, MSc 
Institution of Health science 
Division of Physiotherapy            
Luleå University of Technology 
Hedenbrovägen 
S - 961 36 Boden 
inger.jacobson@ltu.se 
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      Bilaga 5 
Till den det berör.     
 
 
Vi är två sjukgymnaststudenter vid Luleå Tekniska Universitet som har i avsikt att genomföra 
ett forskningsprojekt i form av en uppsats för ett examensarbete.  
 
Efter att ha granskat en mängd artiklar och studerat ett antal webbadresser om Animal-
Assisted Therapy kom eran verksamhet att figurera i en artikel/adress. Då vårat 
forskningsprojekt kommer att belysa hundens nytta inom habilitering, vore det av största 
intresse att få komma i kontakt med någon verksam sjukgymnast som har kunskap och 
erfarenhet av att arbeta kliniskt tillsammans med hund och patient.  
 
Avsikten är att med en kvalitativ intervju få insikt om hur man terapeutiskt kan använda 
hunden inom habilitering, i vilken utsträckning det förekommer och vilka resultat som finns 
dokumenterade. 
 
Studien avser vara en deskriptiv studie, men tyvärr finns det få studier att uppbringa där 
resultat finns dokumenterade vilket försvårar arbetet. I Sverige är AAT inte något vedertaget 
begrepp och detta resulterar i att det inte finns någon kunskap inom området överhuvudtaget.  
 
Våran förhoppning är med denna studie uppmärksamma verksamma sjukgymnaster i Sverige 
om att denna terapi finns. Vi skulle därför uppskatta om ni kontaktar oss med uppgifter på hur 
vi kan komma i kontakt med erfarna kollegor i ämnet. Vi ämnar att under hösten –05 kunna 
planera en tid för en ”konsultation” där vi antingen via e-mail, eller om möjlighet ges, ett 
möte för att få ställa några frågor till vederbörande angående verksamheten Animal-Assisted 
Therapy. 
 
 
 
Vänliga hälsningar. 
 
             
              
     
Ann-Charlott Ölund            Handledare: Inger Jacobson 
Studerande i sjukgymnastprogrammet termin 6          Magister i sjukgymnastik 
Institutionen för hälsovetenskap            Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå Tekniska Universitet           Luleå Tekniska Universitet. 
annolu-3@student.ltu.se  
 
 
Pernilla Persson 
Studerande i sjukgymnastprogrammet termin 6 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå Tekniska Universitet 
Perpes-3@student.ltu.se 
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      Bilaga 6 
Dear... 
 
We are convinced that your knowledge about AAT are very important to our studie  
and we´ll therefor kindly remind you to participate by answering our questions  
and send them back to us within a week. 
 
Sincerely 
 
Ann-Charlott Ölund and Pernilla Persson, 
 
 
annolu-3@student.ltu.se         
perpes-3@student.ltu.se 
 
Tutor: Inger Jacobson RPT, MSc 
Institution of Health science 
Division of Physiotherapy                          
Luleå University of Technology 
Hedenbrovägen 
S - 961 36 Boden 
inger.jacobson@ltu.se 
 
 
 
 


